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א
  .العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليم)ا كثري)ااحلمد هللا رب 

٬، لقد مرَّت البشرية بآالف التجارب مع الدعوات اإلهلية لألنبياء والرسل واألئمة 
وقد دوَّن التاريخ أبرز هذه التجارب وتفاصيل وأطراف املواجهة فيها٬، فكان الطرف األول 

والطرف اآلخر هم املكذبون واحملاربون هلم٬، وقد كان أمضى وأتباعهم٬،  >هم حجج اهللا 
الدين املزيwف وليس الدين  اًوات اإلهلية هو الدين٬، وأقصد طبعسالح يف مواجهة الدع

احلقيقي٬، فكان أول حمارب ألول حجة من حجج اهللا تعاىل هو إبليس لعنه اهللا٬، حيث امتنع 
أمام جبار السماوات واألرضني بدليل ظاهره الدين  اًحمتج Xعن السجود لنيب اهللا آدم 

قَالَ أَن%ا خ%ي#ر! ﴿: والعقل وباطنه التكرب والغرور٬، حيث قال لعنه اهللا كما حكى عنه اهللا تعاىل
  .)١(﴾مِّن#ه3 خ%لَقْت%نِي م/ن نَّارٍ و%خ%لَقْت%ه3 م/ن ط/نيٍ

خلقتين أنت يا اهللا من نار  بل نسب اخللق إىل اهللا تعاىل٬،. نارأين خملوق من : فهو مل يقل
وخلقت آدم من طني٬، والنار أفضل من الطني٬، فأنت يا اهللا من فضَّلين على آدم يف أصل 

  !خلقي فكيف أسجد له ؟

وهكذا يريد إبليس لعنه اهللا أن يواجه أول خليفة من خلفاء اهللا تعاىل بدليل ديين ومنطقي 
وهكذا استمرت الدعوات اإلهلية  وتعاىل عليه٬، Xوعقلي٬، فتكبwر على نيب اهللا آدم 

واستمرwت حماربة جند إبليس لرموز هذه الدعوات اإلهلية وحبجج ترجع مجيعها إىل حجة 
  .إبليس الداحضة

ن املعبود فالناس مفطورة على التعبد لقوة قاهرة للجميع٬، وعندما يتم ختلية الساحة ع
حىت  ا٬ً، أو يفرض عليهم املعبود فرضدمما توارثته عن اآلباء واألجدا اًاحلق٬، تلتقط هلا معبود

يدمنوا عليه مبرور السنني٬، وإبليس ال يقف عند هذا احلد فهناك أقوام قد جتاوزوا عبادة 

                                                            
 .٧٦: ص -١
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األحجار والفراعنة٬، فالبد أن يأيت هلم بشيء جديد خيتلف يف تفاصيله عن عبادة األوثان 
يصعب على  رسل ولكن يتفق معه يف اجلوهر٬، فاألمم اليت آمنت ببعض األنبياء وال

إبليس إرجاعهم إىل عبادة األوثان احلجرية٬، فالبد له من ¥يئة أوثان بشرية تلهج بالدين 
واألخالق وتطيل العبادة والذكر ظاهراً هللا تعاىل٬، وأنسب وقت هلكذا ضربات إبليسية هو 
عندما يرحل ذلك النيب إىل جوار ربه٬، فيعمد إبليس إىل بث االفتراق واالختالف بني أمة 

لك النيب٬، ويهيئ نظراء لوصي النيب احلق ميتازون بالشهرة أو يفتعل هلم الشهرة ويزخرف ذ
ظاهرهم ليلتف حوهلم أكثر األمة ويبقى الوريث احلقيقي مع أشخاص معدودين مستضعفني 

وتأيت أجيال األمة بعد ذلك لتتلقف دين األكثرية بِ̄ن̄همٍ . ال حول وال قوة هلم إال باهللا تعاىل
  .لتنظر إىل الدين احلق بعني االزدراء واملقتشديد٬، و

بدأ االحنالل باألمة واالستضعاف لألوصياء واحلجج حىت  Xفمثالً بعد وفاة نيب موسى 
جنح إبليس بإقامة مؤسسة دينية تكون هي املرجعية العليا لبين إسرائيل يف قبال األنبياء 

يب صادق أو كاذب٬، وأما سائر الناس واحلجج٬، لتكون هذه املؤسسة هي اليت تقرِّر أنّ هذا الن
فعليهم االنشغال مبزارعهم ومواشيهم وكسب رزقهم ويأخذون العقيدة جاهزة من علماء 

عي احلق من اهليكل؛ أل¹م هم أهل االختصاص٬، واألعرف واألقدر على تشخيص املدَّ
  .عي الباطلاملدَّ

ور وغري ذلك إىل علماء اهلدايا واهلبات والنذكنعم٬، على الناس أن تدفع ضريبة لذلك 
اهليكل أل¹م أوىل بأموال اهللا تعاىل وعندما تقع بأيديهم هذه األموال فقد وقعت بيد اهللا 

  !تعاىل 

وكان من أبرز ما ترنو الناس إليه هو جميء املصلح املسيح وقائم بين إسرائيل عيسى 
Xة الدينية العليا؛ ٬، ولكنهم تومهوا بأنّ هذا القائم البد أن يكون من خماض هذه املؤسس

٬، وهي اليت تلهج باسم القائم واملسيح وتبشر به٬، Xأل¹ا هي وريثة شريعة نيب اهللا موسى 
  !فكيف نرجتي أن يأيت القائم املسيح من غري با¾م ؟
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بل املؤسسة الدينية العليا ولكنه قد مت تصفيته من ق Xكان هناك نيب اهللا زكريا  ٬،نعم
wفلم يصدقه إال قليل من ) وحاشاه(نه نيب كذاب ضال مضل فأظهرته للناس على أ اًشخصي

  .املستضعفني

أول من كان وعندما جاء القائم املسيح املوعود من غري جهة املرجعية العليا لبين إسرائيل٬، 
لسرية علماء اهليكل  اًاد الطني بلة أن املسيح جاء ناقدتصدى لتكذيبه زعماء الدين٬، ومما ز

قبل أن تنتبه الناس  Xقتل عيسى  ا٬ً، وهنا صار لزامXاحنرافهم عن شريعة موسى  اًومبين
وتلتفت إىل احلق ومعرفة باطل فقهاء بين إسرائيل٬، فتم اإلجهاز على دعوة قائم بين إسرائيل 

  !نفسه  Xبل وباسم عيسى  Xباسم الدين وباسم نيب اهللا موسى 

نتظرون القائم املوعود الذي تقدمه هلم بقي بنو إسرائيل ي Xوبعد رفع نيب اهللا عيسى 
Âإبليس بذلك٬، بل عندما انتشر أتباع عيسى  املؤسسة الدينية العليا٬، ومل يكتفX  بعد رفعه

عيسى  بألوهيةفنطق على ألسن بعض علماء النصارى  Xسعى إىل هدم رسالة عيسى 
X  اليهودية ليدخلهم يف الشرك والكفر٬، و¾ذا يكون إبليس قد سيطر على الديانتني

 والنصرانية ليǞمهِّد إىل ̄صدِّ أتباع هاتني الديانتني عن اإلميان بالنيب اخلامت حممد املصطفى 
  .املبشَّر به بالتوراة واإلجنيل

كان اليهود والنصارى ينظرون إىل أفواه علمائهم هل  وكالعادة عندما بعث اهللا حممداً 
٬، ومل ينظروا إىل )عليهما السالم(وعيسى يصدقونه أم ال٬، ومل ينظروا إىل بشارات موسى 

وما جاء به من احلق واهلدى٬، بل ومل ينظروا إىل باطل واحنراف فقهائهم  دعوة حممد 
:  ٬، و¾ذا كانوا كما قال اهللا تعاىللكي يقارنوه مع حق وهدى دعوة حممد املوعود 

  .)١(﴾لVا فَرِيقاً مِّن% الْم3ؤ#م/نِني%و%لَقَد# ص%دَّق% ع%لَي#هِم# إِب#ل/يس3 ظَنَّه3 فَاتَّب%ع3وه3 إِ﴿

وقد بيwن اهللا تعاىل أنّ أهل الكتاب من يهود ونصارى قد قادهم إبليس إىل النهاية املخزية 
  .وهي عبادة علمائهم

                                                            
  .٢٠: سبأ -١
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و%م%ا اتَّخ%ذُواْ أَح#ب%ار%ه3م# و%ر3ه#ب%ان%ه3م# أَر#ب%اباً مِّن د3ون/ اللّه/ و%الْم%ِسيح% اب#ن% م%ر#ي%م% ﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾أُم/ر3واْ إِالV ل/ي%ع#ب3د3واْ إِلَهاً و%اح/داً الV إِلَه% إِالV ه3و% س3ب#ح%ان%ه3 ع%مَّا ي3ش#رِكُونَ

  :معىن عباد¥م لعلمائهم وقد بيwن أهل البيت 

اتَّخ%ذُواْ أَح#ب%ار%ه3م# و%ر3ه#ب%ان%ه3م# ﴿: 8يف قول اهللا  Xعن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 
واهللا ما صاموا هلم وال صلوا هلم ولكن أحلوا هلم حراماً : (فقال ﴾٬،أَر#ب%اباً مِّن د3ون/ اللّه/

  .)٢() وحرموا عليهم حالالً فاتبعوهم

اتَّخ%ذُواْ أَح#ب%ار%ه3م# ﴿: 8عن قول اهللا  Xسألت أبا عبد اهللا : وعن أيب بصري أيضاً قال
أما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم ولو : (فقال٬، ﴾اللّه/و%ر3ه#ب%ان%ه3م# أَر#ب%اباً مِّن د3ون/ 

دعوهم إىل عبادة أنفسهم ملا أجابوهم ولكن أحلوا هلم حراماً وحرموا عليهم حالالً 
 .)٣() فعبدوهم من حيث ال يشعرون

إىل جوار ربه بادر إبليس وقبل أن يدفن رسول  وهكذا بعد أن رحل حممد املصطفى 
٬، واتسع هذا إىل تفرقة األمة عن احلق احلقيق الذي اختاره اهللا تعاىل ورسوله  اهللا 
كل حزب مبا لديهم فرحون٬، وأبطال هذه  اًوأحزاب اًرق على راقعه حىت صارت األمة فرقاخل

املرحلة هم من يعتربهم الناس علماء الدين٬، فهم سالح إبليس يف كل مرحلة تضيق فيها عليه 
  !السبل 

بل راح يتتبع القلة الذين دانوا خبالفة . كال: كتفى إبليس بذلك ؟ اجلوابواآلن هل ا
ليضل من يستطيع منهم٬، ٬، Xاحلق؛ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  وصي النيب 
والفطحية  والناووسية هم العلماء والفقهاء فكانت الفÂ̄رقÄ الضالة كالواقفية اًوسالحه أيض

٬، Xحىت اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري  والزيدية والغالة وغريها٬، وهكذا
إىل حنو أربعة عشر فرقة٬، وبقي صاحب احلق وخليفة اهللا  Xفافترقت الشيعة بعد غيبته 

X  ٬، وخالل قرون الغيبة جرى ما جرى يف ثلة قليلة دانت بإمامته من اهللا ومن رسوله
                                                            

  .٣١: التوبة -١
  .٥٣ص ١ج: الكافي -٢
  .٣٩٨ص ٢ج: الكافي -٣
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مل تعدم  اًنحرفني احملرِّفني٬، وطبعلسوء املعلى هذه الثلة املستضعفة من الطواغيت وعلماء ا
رمحهم اهللا (هذه الثلة العلماء العاملني الذين جاهدوا ودافعوا عن املذهب وكلٌ حبسبه 

  ).تعاىل

Âمن صناعة األوثان البشرية اليت تضل األمة يف  وإىل اآلن مل يكف إبليس شرَّه ومل يكتف
كما بدأه مع نيب اهللا  Xكل زمان ومكان٬، ليختم األمر يف آخر الزمان مع اإلمام املهدي 

٬، وبنفس األدوار مع تغيُّر األمساء فقط٬، حيث مبوسى وعيسى وحممد  اًمرور Xآدم 
٬، اًطريق فقهاء الدين حصرعرف إال عن ال يX Äصرف أنظار الناس إىل أنّ اإلمام املهدي 

وإن جاء من غري هذا الباب فهو ضال منحرف منتحل يريد أن يÄفرِّق األمة ويǞشوِّ̄ه املذهب٬، 
٬، وكما خطÐط لليهود Xكما خطÐط إلضالل بين إسرائيل عن قائمهم املوعود عيسى  اًمتام

  .والنصارى إلضالهلم عن النيب اخلامت حممد 

ئم سيخرج عن الوالية من كان يǞصرِّح بأنه عند قيام القا Xولذلك جند اإلمام الصادق 
  :على عبادة األوثان٬، كما يف الرواية اآلتية اًمقيم

لينصرن اهللا هذا األمر مبن ال خالق له ولو : (Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،عن أيب بصري
 .)١() قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة األوثان

قد أكÐدÄوا و̄حذÐروا بشدة من فقهاء السوء يف آخر الزمان٬،  ولذلك جند أهل البيت 
 :واألحاديث كثرية جداً أكتفي ¾ذا احلديث فقط

سيأيت على : قال رسول اهللا : Xقال أمري املؤمنني : (٬، قالXعن أيب عبد اهللا 
يسمعون به وهم أبعد الناس زمان ال يبقى من القرآن إال رمسه ومن اإلسالم إال امسه٬، 

الناس منه٬، مساجدهم عامرة وهي خراب من اهلدى٬، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت 
  .)٢() ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود

                                                            
  .٤٥٠ص: الغيبة للشيخ الطوسي -١
 .٣٠٨ – ٣٠٧ص ٨ج: الكافي -٢
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املنصوص عليه  Xوصي ورسول اإلمام املهدي  Xواآلن بعد أن جاء مياين آل حممد 
يف القرآن  ٬، وبعد أن أظهر علم آبائه وبروايات األئمة  بوصية رسول اهللا 

السوء أو من يǞسمِّي  والعقيدة احلقة ويف األخالق وكل هدى٬، تعالت أصوات بعض فقهاء
٬، كمحمود الصرخي٬، حيث بالغ يف السب والشتم واأللفاظ النابية هو وأتباعه٬، اًنفسه فقيه

لدين واألخالق السامية٬، ألفاظ يندى هلا جبني من كان عنده ذرة شرف وإنسانية فضالً عن ا
فالرد واحلوار العلمي األخالقي ليس لنا أن نسدَّه يف وجه أحد بل حنن من ندعو إليه وحنرص 
عليه أشد احلرص٬، ونرحب بكل من يريد احلوار سواء كان حمايد)ا أو مكذب)ا لنا٬، فاحلق 

ق واالحترام للجميع أن يسأل ويناقش ويناظر ولكن البد أن يكون احلوار حمفوفًا باألخال
 .كما علÐ̄منا وأدَّ̄بنا ديننا احلنيف

اد#ع3 إِل/ى س%بِيلِ ر%بِّك% بِالْح/كْم%ة/ و%الْم%و#ع/ظَة/ الْح%س%ن%ة/ و%ج%اد/لْه3م بِالVت/ي ه/ي% ﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾أَح#س%ن3 إِنV ر%بَّك% ه3و% أَع#لَم3 بِم%ن ض%لV ع%ن س%بِيل/ه/ و%ه3و% أَع#لَم3 بِالْم3ه#ت%د/ين%

كراه أو إجبار أحد على إميان أو اتباع٬، بل نقول هذا ما عندنا من دليل إوال نسعى إىل 
  .وحجة وبرهان٬، واخليار يرجع للناس فال إكراه يف الدين

ولكن حممود الصرخي هذا الذي يدَّعي املرجعية واألعلمية ووالية أمر املسلمني قلب 
بصورة خمجلة وخمزية٬، وهذا يكشف عن مدى األمر إىل مهاترات سÄباب وشتائم وافتراء 

جهله وما يضج به صدره من حسد وحقد وهزمية وانكسار أمام هذه الدعوة اليمانية 
املباركة٬، وإال فمن ميتلك الدليل الرصني ال يلتجئ وال يتكئ على السباب والشتائم 

  .واالحنطاط اخلُلقي٬، فهذا سالح العاجزين ورهان املفلسني

اإلفحام ملكذب رسول (و ) الصرخي يف امليزان: (كتابني بعنوانوقد رددت عليه ب
٬، ومل ن̄ر منه رداً عليهما ولو حبرف واحد٬، مث تورط فكتب بعض األسطر اململوءة )اإلمام

 اًاستطراد Xبالسب والشتم وكل هجني للرد على مسألة أشار إليها اإلمام أمحد احلسن 
٬، )تفسري آية من سورة يونس(بكتاب  Xسن يف أحد كتبه٬، وقد رد عليه اإلمام أمحد احل

                                                            
  .١٢٥: النحل -١
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وبيَّن فيه جهله وبÄعØ̄ده عن سبيل العلماء٬، وإنه ليس أهالً للتفريق بني أوضح الواضحات٬، فالذ 
  !حممود الصرخي بالسكوت املريب ومل نسمع منه حرفاً واحداً يف الدفاع عن ما سطره 

ن ضحك عليهم وخدعهم مث بعد أن خاب فأله واكتوى حبديدة حمماة أخذ يزج ببعض م
بعض ! أي ردود ؟.. ليحثهم على كتابة ردود على الدعوة اليمانية املباركة٬، وليت شعري 

الصفحات اململوءة بالسب والشتم والكذب الصريح وكأ¹م تواصوا بذلك وتعاهدوا عليه٬، 
وقد تفاجأت حقيقة من مدى ضحالة تفكريهم وركاكة أسلو¾م وافتقارهم إىل أدىن 

لبالغة والبيان فضالً عن رصانة الدليل والربهان٬، فلو كَفÚوا أيديهم وسكتوا لكان مستوى ا
  .خرياً هلم وأستر

ـ  ٬، )املبني الرد املتني على مدعي البالغ(وكان أحد هذه الكتيبات ما عنونه صاحبه ب
عن جتسد ٬، بل هو عبارة اًل ال ينتسب إىل املتانة بصلة أبدب اًوال متين اًوهو يف احلقيقة ليس رد

للجهل والبالدة مبا حتمل الكلمة من معىن٬، والطامة الكربى أنّ صاحب هذا الرد يلقب نفسه 
ـ  فسالم على اإلسالم وسالم على املسلمني إن كان حǞججÄه ) ! حجة اإلسالم واملسلمني(ب

  !¾ذا املستوى 

على هذا  ولوال الواجب من الدفاع عن احلق وبيان الباطل ورموزه ملا كلفت نفسي الرد
  !الكتيب اململوء بالسب والشتم والتهجم والكالم الفارغ الذي ال يÄعرف له رأس من ذيل 

ـ  نسبة إىل مرجعه حممود ) الصرخي(ويف كتايب هذا تعمدت أن أشري إىل كاتب الرد ب
الصرخي٬، وقد اعتمدت على بيان احلق بالدليل الرصني املستند إىل القرآن والسنة املطهرة 

  .رته الطاهرة حملمد وعت

وأتوجَّه إىل من خدعهم حممود الصرخي وغرَّر ¾م أن يتجردوا عن التقليد والتعصب قبل 
خذ احلكمة ممن أتاك �ا : (Xقراءة كتايب هذا والتأمل فيه٬، وكما يقول أمري املؤمنني 

زعيم    إن شاء اهللا  ٬، فإن فعلتم ذلك فأنا )١() انظر إىل ما قال وال تنظر إىل من قالو
بأنكم ستعرفون مدى جهل حممود الصرخي ومدى قلة معرفته بأبسط األمور٬، وأيضاً يتبنب 

                                                            
  .٢٠٨٣ص ٣ج :للريشهري - ميزان الحكمة -١
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لكم مدى وهن وركاكة صاحب كتيب الرد املتني٬، عسى أن تنقذوا أنفسكم من اتباع 
هكذا أشخاص قبل فوات األوان٬، وظين أن يكون فيكم من يطلب احلق بصدق٬، وأسأل اهللا 

  .كم للحق٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلنيأن يشرح صدور املنصفني من

  .واحلمد هللا رب العاملني

  ناظم العقيلي
  هـ ١٤٣٣/ ربيع الثاين/ ٢٦

 م ٢٠١٢/ ٣/ ١٩فجر يوم االثنني 

  

  

  



F١E

>
لنبتدئ من تقدمي الكتاب الذي سطّره الصرخي٬، وهذا التقدمي هو للجنة البحوث 

  :والدراسات التابعة حملمود الصرخي٬، حيث أعلق على أهم ما ورد فيها

وعن اإلمام  طرح أنفسهم على أ¹م هم املدافعون عن مذهب أهل البيت    ١
  !٬، ضد املدعني املبطلني والدجالني Xاملهدي 

هذا هو ديدن ومنهج مجيع أعداء الدعوات اإلهلية لألنبياء واملرسلني٬، وهم فقهاء : فأقول
السوء وأتباعهم والفراعنة والطواغيت٬، حيث جتدهم دائماً يصورون للناس بأن األنبياء 
والرسل واملصلحني إمنا هم أصحاب بدع وضالل واحنراف يسعون إىل تفرقة األمة وضالهلا 

 .وإفساد البالد والعباد٬، وتغيري دين اآلباء واألجداد

: ٬، كما حكاه اهللا تعاىلXوسى فحىت فرعون جنده خياطب قومه حمذراً من نيب اهللا م
و%قَالَ ف/ر#ع%و#نُ ذَر3ونِي أَقْت3لْ م3وس%ى و%لْي%د#ع3 ر%بَّه3 إِنِّي أَخ%اف3 أَن ي3ب%دِّلَ د/ين%كُم# أَو# أَن ي3ظْهِر% ف/ي ﴿

  .)١(﴾الْأَر#ضِ الْفَس%اد%

فكل ̄منØ ينافح عن ملكه وجاهه املزيف البد أن يدَّعي الدين والصالح٬، ويتهم احلق 
ليعبئ الناس عاطفياً ضد صاحب احلق٬، وميهد أنفسهم لقبول ! الناصع بأنه ضالل وفساد 
  .قوله٬، ليملي عليهم ما يريد

٬، وهذا هو موقف فقهاء السوء من بين إسرائيل مع نيب اهللا موسى وعيسى وحممد 
س وهذا التاريخ يف متناول اجلميع٬، تصفحوه لتروا كيف أنّ التاريخ يعيد نفسه٬، وإ¹ا نف

  !املهزلة تظهر يف كل قرن بثوب جديد 

                                                            
  .٢٦: غافر -١
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ومن هوان الدنيا على اهللا أن جند حممود الصرخي واملعاندين من أتباعه ينالون من دعوة 
الصرخي الذي ! احلق وصاحبها بطريقة بعيدة عن اإلنسانية فضالً عن الدين واإلنصاف 

املعصوم بال حياء  الطاغوت وأقرw القانون الوضعي٬، والذي تقمص مقام عباءةانضوى حتت 
أو خجل٬، وغرر باملساكني وأضلهم واحندر ¾م إىل وادè سحيق٬، إىل غري ذلك من ضالالته 

  .املخزية

٬، وهو قد بالغ يف هدمه وتشويه فأين هذا من الدفاع عن الدين ومذهب أهل البيت 
ن حىت وصل احلال أن تفرق عنه الكثري أو أكثر أتباعه ممن بقي عندهم شيء م! صورته ؟

احترام النفس والفطرة٬، أو أ¹م رأوا أنفسهم أحق منه مبا يدعيه لنفسه٬، وأنه عبارة عن 
منخدع بنفسه قد خدع غريه٬، فهو صاحب جهل مركب٬، ال خيرج من حفرة إال وقد وقع 

  !يف أعمق منها 

فتارة جتده حيرم شيئاً وينكره٬، مث عندما يظن أن له منه لعقة أصابع يÄجوِّزه أو يÄوجبه 
وتارة جتده حيارب قوماً وعندما يرى أنه صار حتت مطرقتهم يركع هلم خبنوع ! وِّج له وير

  !وهكذا ال تكاد تعرف للصرخي رأساً من ذيل ... وذل ويروج هلم 

واملهزلة املضحكة هو ا¹ماك الصرخي يف ادعاء وتوزيع األلقاب٬، فتراه ينصب نفسه ولياً 
!  تعاىل قد أوكل له الدين واملسلمني ليترأس عليهم ألمر املسلمني من غري منصِّب٬، وكأن اهللا

في الوقت الذي ال يقبل الصرخي نفسه أن يدعي أحد أنه وكيل للصرخي بدون إذن منه٬، ف
بال إذن وال ختويل من صاحب الزمان  Xجنده قد نصب نفسه نائباً عن اإلمام املهدي 

X به بأهوائهم وآرائهم وخترصا¥م ٬، وكأن الدين لعبة رخيصة بيد الصرخي وأمثاله ليعبثوا
  :اليت ال تعرف صواباً وال تطرق للحق بابا٬ً، وهكذا احلال كما يقول الشاعر

 دَّر للتدريس كلÚ مǞهوِّسِـ̄ت̄ص
 ل العلم أن يتمثلواـفحق أله

 لقد هزلت حىت بدا من هزاهلا
  

  دê ̄ت̄سمwى بالفقيهÂ املدرِّسِـبلي  
  ببيت قدمي شاع يف كل جملسِ

  حىت سامها كل مفلسِكالها و
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ومل يكتف الصرخي بادعاء الرتب واملقامات اإلهلية٬، بل راح يوزعها على بعض أتباعه 
ـ  رىليضمن والءهم٬، وكأ¹ا إرث ورثه من أبيه٬، فت ٬، )آية اهللا العظمى(أتباعه تلقبوا ب

 نَذÂأ٬، وجتد أحدهم ال يÄحِسن أن خيرج القذى من عينه٬، فهل )حجة اإلسالم واملسلمني(و
  .اهللا هلم بذلك أم على اهللا يفترون

  .)١(﴾قُلْ آللّه3 أَذ/نَ لَكُم# أَم# ع%لَى اللّه/ ت%فْت%ر3ونَ... ﴿: قال تعاىل

﴿Vه3 بِه%ا م/ن س3لْطَان� إِن ي%تَّبِع3ونَ إِلVا أَس#م%اء س%مَّي#ت3م3وه%ا أَنت3م# و%آب%اؤ3كُم مَّا أَنز%لَ اللVا إِنْ ه/ي% إِل
  .)٢(﴾ت%ه#و%ى الْأَنفُس3 و%لَقَد# ج%اءه3م مِّن رَّبِّهِم3 الْه3د%ىالظVنَّ و%م%ا 

فلم يكفهم انتحال مقام نيابة املعصوم ووالية أمر املسلمني حىت تسلقوا إىل تقمص آيات 
٬، ٬X، فهم نواب عن اإلمام املهدي اهللا تعاىل والتشبه باألنبياء واألئمة الطاهرين 

سلمني وحجج عليهم أو هلم٬، كل ذلك بال إذن من اهللا أو وآيات هللا تعاىل وأولياء أمور امل
  .من وليه أو من الناس

فهذا هو حال الصرخي وآياته وحججه اليت فرضها على اإلسالم واملسلمني٬، يهرفون مبا 
ال يعرفون٬، وال يبصرون أبعد من موطئ أقدامهم٬، ورغم ذلك يتشدقون اآلن بأ¹م املدافعون 

 Xوا صاحب الدين واملذهب والقيِّم عليه؛ صاحب الزمان عن الدين واملذهب٬، ليحارب
  .Xووصيه ورسوله وميانيه السيد أمحد احلسن 

فاثبتوا أوالً بياض صفحتكم٬، مث بعد ذلك جادلونا بالدليل والربهان الرصني٬، مث احكموا 
  .بعد ذلك٬، وإال فكل تشدقاتكم إمنا هي أول الكالم ومصادرة مفضوحة

واستمرت هذه الدعاوى خاصة بعد الغيبة الكربى : (... جاء يف تقدمي اللجنة أيضاً   ٢
فظهر الكثري ممن يدعي املهدوية أو يدعي أنه رسول اإلمام  Xلإلمام احلجة بن احلسن 

  ).ووصيه وما دعوة أمحد إمساعيل كاطع إال وجه من تلك الدعوات الضالة املنحرفة

                                                            
  .٥٩: يونس -١
  .٢٣: النجم -٢
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  :أقول

ال يعين عدم وجود دعوة حق٬، فكالمكم يف غري حمله٬، وإمنا  وجود الدعوات الضالة  أ
  .أوردمتوه لترهيب املساكني والضحك على عقوهلم ال أكثر

دلونا على كثرة الدعاوى للمهدوية والسفارة بعد الغيبة الكربى يف نفس املذهب٬،    ب
كاذبون٬، لنقار¹ا بالدعاوى قبل الغيبة الكربى٬، لنرى دقة كالمكم٬، وإال فأنتم خمادعون 

 .دعى ذلك٬، لترى الناس مدى جهلكم بأبسط األمورافاذكروا لنا أمساء من يعبأ به ممن 

منا كثر قبل الغيبة الكربى ال بعد وقوعها٬، إفكثرة ادعاء النيابة والسفارة يف داخل املذهب 
 .وادعاء هذا املقام بعد الغيبة الكربى يكاد ال يذكر ممن يعبأ به

من أدبيات احلوار والنقاش٬، بل من أدبيات اإلنسانية اليت يقرها حىت الكفار    ج
أخالقي٬،  اططواحنوخماطبة الناس بغري أمسائهم سخافة  .واملالحدة٬، هو خماطبة الناس بأمسائهم
  .ينبغي ملن يدعي العلم أن يترفع عنه

٬، فلماذا هذا )كاطع(معلن وال يوجد فيه شخص امسه  Xونسب السيد أمحد احلسن 
  .ذه̄ب ولكن هي قطرة حياء يف جبني اإلنسان إن ذهبتØ! الكذب واالحنطاط ؟

وهذه عثرة لصاحب الرد على البالغ املبني يف أول صفحة من كتابه٬، ينبغي أن تكون 
ات٬، وبعد ذلك فال وعدم استقامته٬، بل عدم حتليه بأبسط األدبي هعالمة للناس دالة على كذب

  .تستأهل البحث

ـ  Xأيضاً كرر ذكر السيد أمحد احلسن ) الصرخي(فصاحب الرد  دالعاً ) ابن كاطع(ب
لسانه بأبشع السب والشتم والتجريح٬، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى األمل 

خ الصرا: ٬، وكما يقالمبا جاء به من احلق األبلج Xالذي سببه هلم السيد أمحد احلسن 
على قدر األمل٬، وإال فالنقاش العلمي ال يليق به هذا األسلوب املتسافل٬، ولكن ال نستغرب 

قد فاق كل أتباعه بالسب والشتم ورذائل ) الصرخي(ذلك إن مسعنا قائده ومرجعه 
  :األخالق٬، وحيثهم على ذلك ويدعوهم إليه٬، وكما يقول الشاعر
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  ل البيت كلهم الرقصإذا كان رب البيت بالدف ضارباً      فشيمة أه

  .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

* * *  

F٢E
والذي يعتربه املدعي من أدلته ) البالغ املبني(نشرع بالرد على : (... قال الصرخي

القاطعة والثابتة على دعوته الضالة املنحرفة ويدعم طرحه بالروايات الواردة عن أهل البيت
.(...  

هو من كتب السيد ) البالغ املبني(رمبا يريد الصرخي أن يوحي للناس بأن كتاب : أقول
٬، واحلال أنه ليس كذلك٬، بل هو من كتب الشيخ ناظم العقيلي٬، Xأمحد احلسن نفسه 

  .فليعرف ذلك

ليس هناك داللة ظاهرة يف الروايات تدل على أنّ اإلمام : (١وقال الصرخي يف تعليق رقم 
X ذكور املدعو أمحد احلسن وذلك لوجوهأرسل الشخص امل:  

إنّ الشاب املذكور يف الروايات الذي يرسله اإلمام هو فىت حسين يرجع نسبه إىل   
قبيل الظهور خبمسة عشرة ليلة وهو صاحب النفس الزكية وليس  Xاحلسن بن علي 

  ).املوعود املدعو أمحد احلسن ابن اإلمام ورسوله ووصيه اليماين(املدعو أمحد إمساعيل كاطع 

ال توجد قرينة متصلة أو منفصلة مقالية أو حالية تدل على أنّ أمحد إمساعيل كاطع   
 .تنطبق عليه تلك املوارد فيكون املصداق الوحيد هلا الذي مل ينتسب إىل رسول اهللا 

إن ما يدعيه املدعي عبارة عن صورة من اخلداع والتضليل وادعاء بدون دليل وأي   
 ).أن يدعي هكذا دعوةإنسان يستطيع 

 :وهذا نصه )البالغ املبني(كان هذا رد الصرخي على كالمي يف كتاب : أقول
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على جميء ممهدين لإلمام املهدي  وعن أهل بيته  تضافرت الروايات عن الرسول [
X  يوطئون له سلطانه ويهيئون له النصرة٬، عن أمري املؤمننيX  يف حديث طويل ...)

خبراسان وغلب على أرض كوفان وامللتان وجاز جزيرة بين كاوان٬، وقام إذا قام القائم 
مث يقوم القائم املأمول٬، واإلمام ا�هول٬، له ... منا قائم جبيالن وأجابته اإلبر والد يلمان 

٬، بشارة ٢٨٣ص: غيبة النعماين...) الشرف والفضل وهو من ولدك يا حسني ال ابن مثله
  .٤١ص: اإلسالم

ال يقوم القائم حىت يقوم اثنا عشر رجالً كلهم جيمع على قول : (X عن أيب عبد اهللا
  .١٠٧ص: ٬، بشارة اإلسالم٢٨٥ص: غيبة النعماين) أ¥م قد رأوه فيكذبو¥م

خيرج رجل قبل : (نقالً عن بشارة اإلسالم) املمهدون(ونقل الشيخ الكوراين يف كتابه 
ه مثانية أشهر٬، يقتل ويقتل املهدي من أهل بيته من املشرق٬، حيمل السيف على عاتق

  ).ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه حىت ميوت

فإذا انقضى ملك بين فالن٬، أتاح اهللا آلل حممد برجل منا أهل البيت : (Xعن علي 
يسري بالتقى ويعمل باهلدى٬، وال يأخذ يف حكمه  الرشا٬، واهللا إين ألعرفه بامسه واسم أبيه 

بشارة ) ني العادل احلافظ ملا استودع فيمألها قسطاً وعدالًمث يأتينا ذو اخلال والشامت.. 
  .١٠٩ص: اإلسالم٬، املمهدون للكوراين

يقتل عند كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال تصري إىل واحد : (قال رسول اهللا 
٬، مث ذكر شاباً منهم مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوهم قتاالً ال يقاتله قوم

  .٣٠ص: بشارة اإلسالم) إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة املهدي: فقال

يقول القائم : (... يف حديث طويل إىل أن قال Xوعن أيب بصري٬، عن أيب جعفر الباقر 
X يا قوم إن أهل مكة ال يريدونين ولكين مرسل إليهم الحتج عليهم مبا  ألصحابه

ينبغي ملثلي أن حيتج عليهم٬، فيدعو رجالً من أصحابه فيقول له امض إىل مكة فقل يا أهل 
مكة أنا رسول فالن إليكم وهو يقول لكم إنا أهل بيت الرمحة ومعدن الرسالة واخلالفة 
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وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ وساللة النبيني  وحنن ذرية حممد 
  .١٨٨ص: بشارة اإلسالم...) قبض نبينا إىل يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا

ومن أراد املزيد فلرياجع غيبة النعماين وبشارة اإلسالم وحبار األنوار وإلزام الناصب 
  ...].وغريها من كتب احلديث

  :والرد يف نقاط

  :النقطة األوىل

وهو توطئة أو متهيد للدخول ) البالغ املبني(هذا الكالم سقته يف أول صفحة من كتايب 
يف صلب موضوع الكتاب٬، والروايات اليت ذكر¥ا هنا مل أهدف منها االستدالل على ذات 

٬، بل هذه التوطئة إلثبات جميء ممهدين قبل قيام اإلمام املهدي Xدعوة السيد أمحد احلسن 
Xَّتضافرت الروايات عن : (ذلك يف أول سطر من كالمي حيث قلتحت ب٬، وقد صر

يوطئون له سلطانه  Xعلى جميء ممهدين لإلمام املهدي  وعن أهل بيته  الرسول 
  ).ويهيئون له النصرة

٬، ولذلك ذكرت عدة روايات منها )جميء ممهد(وليس ) جميء ممهدين(الحظ أيها القارئ 
٬، ومنها ما يتعلق مبطلق املمهدين٬، وليس Xسن ما يتعلق خبصوص دعوة السيد أمحد احل

  .Xخبصوص دعوة السيد أمحد احلسن 

ولكن مبا أنّ الصرخي كحاطب ليل ال يدري أين يضع فأسه٬، قد أعماه احلسد واحلقد٬، 
فراغ مسومه بصورة مبعثرة٬، توهم أين أقول بأن صاحب النفس الزكية هو السيد إويريد فقط 

  !أمحد احلسن 

يل ¾ذه الروايات٬، فهل هذه سجية الكذب اليت ال تنفك عن صاحبها فأين هو استدال
  !أم هو اجلهل والبالدة اليت يندى اجلبني هلا ؟! مهما حاول سترها ؟
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فأنا إىل اآلن مل أشرع يف االستدالل بل أنا يف مقام التمهيد لعموم املوضوع٬، فلو كن̄ت 
وتكون مستهجنناً عند أهل العلم  متزناً لتدبرت كالمي وتأملته جيداً قبل أن تفضح جهلك

  .املنصفني

wوهذه عثرة ثانية يف أول تعليق لك تلت العثرة األوىل يف مقدمتك٬، واآليت أعظم وأمر.  

  :النقطة الثانية

إنّ الشاب املذكور يف الروايات الذي يرسله اإلمام هو فىت حسين يرجع نسبه إىل : (قال
  ).قبيل الظهور خبمسة عشرة ليلة وهو صاحب النفس الزكية Xاحلسن بن علي 

ال أدري كيف يورط أتباع الصرخي أنفسهم يف كالم ال دليل هلم عليه٬، فمن أين : أقول
  !؟ Xعرفوا بأنّ صاحب النفس الزكية هو من ذرية احلسن اõتىب بن علي 

 يعين أنه من ذرية ولكن هذا ال) حممد بن احلسن(نعم هو مصرح بامسه يف الروايات وهو 
  :Xاحلسن اõتىب 

بني الركن واملقام امسه حممد بن وقتل غالم من آل حممد : (... Xعن أيب جعفر 
احلسن ولقبه النفس الزكية٬، وجاءت صيحة من السماء بأن احلق مع علي وشيعته٬، فعند 

  .)١(...) Xذلك خروج قائمنا 

 :Xبأنه من ذرية احلسني  Xبل صرَّح اإلمام الصادق 

فهل نصدق اإلمام . )٢(...) والنفس الزكية من ولد احلسني: (... Xعن أيب عبد اهللا 
  !أم نصدقكم ؟ Xالصادق 

  .من اآلن سوف أترك عدَّ عثرات الصرخي؛ أل¹ا كثرية٬، وسيشغلنا تعدادها

  

                                                            
  .٣٤ – ٣٣ص :الدين آمال -١
  .٢٢٣ – ٢٢٢ص ٥٢ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -٢



 ٢١................................................. البالغ املبني وجهل الصرخيني 

 
 

  :النقطة الثالثة

هو  Xلسيد أمحد احلسن يالحظ القارئ الكرمي أنّ الصرخي يؤكد على أنّ اسم ا
٬، وقد بينت فيما سبق أنّ هذه كذبة واحنطاط أخالقي٬، ولكنها شنشنة )أمحد إمساعيل كاطع(

  .أعرفها من أخزم

  ؟) الصخري(فهل يقبل الصرخي مثالً أن نسميه 

  .جدع اهللا أنوف من ال حياء هلم

* * *  

F٣E
أحد  Xقوله أول مهدي بعد اإلمام القائم : أقول: (٢قال الصرخي يف التعليق رقم 

وهو أول املؤمنني يؤكد الرواية األنفة الذكر واليت تنص على أن أوهلم من ) أمحد(أمسائه 
وأيضاً تؤكد الرواية الثانية اليت تنص على أن . Xالبصرة وهو أول األنصار لإلمام املهدي 

ما املانع من أن يكون أمحد احلسن أول من البصرة وامسه أمحد٬، ف Xمن أول أنصار اإلمام 
 ).ورسوله من بعد ما علمنا أن امسه أمحد وأنه من أهايل البصرة Xأنصار اإلمام املهدي 

ـ : أقول ٬، ولكن )]٢(التعليق [الصرخي هنا جعل الكالم أعاله من تعاليقه وعنونه ب
حرفيا٬ً، فهل هذا سرقة أم كذبة نصاً ) البالغ املبني(املصيبة أنّ هذا الكالم هو عني كالمي يف 

  !أم مزحة مسجة ؟

  !شر البلية ما يضحك٬، وهللا يف خلقه شؤون 

* * *  
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F٤E
يف التعليق الثالث يذكر عدة نقاط٬، سوف أذكرها بالترتيب مع الرد على كل واحدة 

  :منها

 :أقول ميكن مناقشة ذلك: (١    ٣قال الصرخي يف التعليق رقم 

يف الرواية اليت تذكر أن أول أنصار اإلمام من البصرة وهو أمحد ليس يف الرواية داللة    ١
ظاهرة لالنطباق على الشخص املدعو أمحد إمساعيل كاطع مدعي اليماين املوعود٬، فمن 
املمكن أن يدعي الكثري ممن امسه أمحد وهو من سكنة البصرة فلو رجعنا إىل زمن الغيبة 

ألحد سفرائه فإنه خيرج منه عهداً خطياً موقع منه باسم  X اإلمام الصغرى وعند تعيني
أل¹ا دعوة  Xالسفري املعني ويف حينها خيرج من يدعي السفارة كذباً وزوراً فيفسقه اإلمام 

بال دليل ويبقى الدليل مع صاحب التوقيع الشريف و¾ذا حارب اإلمام كل منحرف وضال 
ل ودعوتك من هذا القبيل فهل لديك دليل على وقطع دابر الكذب واالحنراف والضال

  .لك أو شهادة أحد املبايعني معك من الثقات الذي ال خدش يف وثاقتهم Xشهادة اإلمام 

يظهر فيأيت إليه أنصاره إىل مكة فأول من يبايع  Xفالروايات تشري إىل أن اإلمام 
الرواية الذي امسه أمحد مث يأتيه أنصاره واحداً بعد واحد فأول املؤمنني يف  Xجربائيل 

تتعدد مصاديقه وال ميكن حصره يف شخص إال بذكر قرينة تدل على ذلك فما هي قرينتك 
  ).اليت حصرت ¾ا شخصك واعتربته املصداق الوحيد

  :الرد يف نقاط: أقول

يف الرواية اليت تذكر أن أول أنصار اإلمام من البصرة وهو أمحد ليس يف : (قوله   ١
اهرة لالنطباق على الشخص املدعو أمحد امساعيل كاطع مدعي اليماين الرواية داللة ظ

  ).املوعود فمن املمكن أن يدعي الكثري ممن امسه أمحد وهو من سكنة البصرة
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  : يرد عليه

الذين هم من البصرة٬،  Xيف أصحاب اإلمام املهدي ) أمحد(إننا مل نقل جمرد ذكر اسم 
عند  بل أصل الدليل هو وصية النيب حممد  ٬،Xدليل على أنه هو اإلمام أمحد احلسن 

ووصفه بأنه  Xوفاته٬، واليت نص فيها على اسم املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي 
٬، وقد بيَّنا بأنّ صفة أول املؤمنني ال ميكن أن يراد منها غري اإلميان باإلمام )أول املؤمنني(

هو أول سابق إىل ) أمحد(يف عصر الظهور املبارك٬، أي إنّ املهدي األول  Xاملهدي 
أول (يوصف بأنه  Xونصرته٬، كما كان علي بن أيب طالب  Xالتصديق باإلمام املهدي 

ونصرته فكان وصيه وخليفته وميانيه٬، وال  ؛ ألنه سبق اجلميع باإلميان برسول اهللا )املؤمنني
٬، وإال إن مل يكن Xموجوداً قبل قيام اإلمام املهدي يتوقع هذا السبق إال أن يكون 

موجوداً قبل القيام٬، فسيكون أول املؤمنني هو أحد الثالمثائة والثالثة عشر٬، وليس وصيه 
  ).أمحد(

ـ  ٬، وهذا يعين بالضرورة أنه أول Xهو أول املؤمنني باإلمام املهدي ) أمحد(إذن٬، ف
  .ة األوىللتكن هذه املقدمو .الثالمثائة والثالثة عشر

بأن أول أنصار اإلمام  روى عن رسول اهللا  Xواملقدمة الثانية هي أنّ اإلمام علي 
  :من البصرة Xاملهدي 

أوهلم من البصرة٬، وآخرهم : قال مسعت رسول اهللا : (٬، قالXعن أمري املؤمنني 
  .)١() من اليمامة

هو من البصرة٬، وهو  Xومن املقدمة األوىل والثانية نعرف أنّ أول أنصار اإلمام املهدي 
  .Xوصي وابن اإلمام املهدي ) أمحد(

  :وما تقدم مؤيد برواية أخرى تبني أنّ أحد أنصار البصرة امسه أمحد

                                                            
  .٢٨٩ص: للسيد ابن طاووس -والفتن المالحم  -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٢٤

ومن البصرة عبد الرمحن بن األعطف بن سعد٬، وأمحد : (... Xعن أيب عبد اهللا 
  .)٣(...) ومحاد بن جابر٬، )٢) (١(مليح

والذي من البصرة؛ هو الوصي  Xإذن٬، أمحد الذي هو أول أنصار اإلمام املهدي 
٬، و¾ذا وأول املؤمنني به٬، املذكور بوصية رسول اهللا  Xابن اإلمام املهدي ) أمحد(

باالسم والبلد والصفات٬،  Xيتضح تطابق الروايات يف حتديد أول أنصار اإلمام املهدي 
  .قى قول الصرخي جمرد عناد مقيتويب

ألحد سفرائه فإنه  Xفلو رجعنا إىل زمن الغيبة الصغرى وعند تعيني اإلمام : (قوله   ٢
خيرج منه عهداً خطياً موقع منه باسم السفري املعني ويف حينها خيرج من يدعي السفارة كذباً 

أل¹ا دعوة بال دليل ويبقى الدليل مع صاحب التوقيع الشريف  Xوزوراً فيفسقه اإلمام 
و¾ذا حارب اإلمام كل منحرف وضال وقطع دابر الكذب واالحنراف والضالل ودعوتك 

لك أو شهادة أحد املبايعني معك  Xمن هذا القبيل فهل لديك دليل على شهادة اإلمام 
  ).من الثقات الذي ال خدش يف وثاقتهم

  :أقول

كالمك ليس دقيقاً يف تعيني السفراء األربعة٬، فالتاريخ خيربنا بأنّ السفري األول عثمان   أ
٬، ولكن Xبن سعيد العمري وابنه حممد خرج حبقهما تنصيب مباشر من اإلمام املهدي 

التاريخ ال خيربنا بأنّ السفري الثالث احلسني بن روح والسفري الرابع علي بن حممد السمري 
توقيع يف تنصيبهما أول سفار¥ما٬، فهل مها مبيزانكم ليسا سفريين لإلمام  قد خرج حبقهما

                                                            
  ).أحمد مليح(ومنها يذآر ) أحمد بن مليح(، ومنها يذآر )وأحمد ومليح(اختلفت النسخ في هذا االسم، فمنها يذآر  -١
صفة وتعني الحسن، ) مليح(فال إشكال، ألن ) أحمد بن مليح(أو ) أحمد مليح(وحتى لو آان هذا االسم بلفظ  -٢

، وهذا جائز من باب التعمية والتمويه للحفاظ على هذا السر )أحمد بن الحسن(أو ) الحسنأحمد (فيكون المعنى 
فقال : (، آما في تحية الملك جبرائيل للنبي اسم أو صفة للنبي محمد ) المليح(وصاحبه، وقد روي أن 

عليك يا محمود ، السالم  السالم عليك يا محمد ، السالم عليك يا أحمد ، السالم عليك يا حامد ، السالم: جبرئيل 
  .٣٥١ص  ١٥بحار األنوار ج ...) السالم عليك يا أيها المدثر ، السالم عليك يا أيها المليح : عليك يا طه 

  .من ذرية النبي محمد ) أحمد(فقد يكون ذآر مليح من باب اإلشارة إلى أن 
ونحن يكفينا أي تأويل . ألنصار أحمدإشارة إلى حسن سيرة وعدل واستقامة أول ا) مليح(وأيضًا قد تكون صفة 

وغيرها من الروايات، التي تؤآد حقيقة وجود وصي وابن لإلمام المهدي ليوافق ماء جاء في وصية النبي محمد 
X قبل القيام المقدس.  
  .هـ١٤١٠، ١، تحقيق داود الميرصابري، مؤسسة البعثة، ط ٢٥٨ص: بشارة اإلسالم -٣
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٬، واملشروط X؛ ألنك اشترطت السفارة خبروج التوقيع من اإلمام املهدي Xاملهدي 
  .عدم عند عدم شرطه٬، كما يقال

 Xفلو رجعنا إىل زمن الغيبة الصغرى وعند تعيني اإلمام : (وهذا هو قولك املتقدم
  ).فإنه خيرج منه عهداً خطياً موقع منه باسم السفري املعني ألحد سفرائه

٬، )عهداً(٬، )خيرج منه(٬، )ألحد سفرائه Xعند تعيني اإلمام : (الحظ القيود يف كالمك
  ).موقع منه باسم السفري املعني(٬، )خطياً(

عمدة ابتداء سفارته هو نص السفري الثاين عليه  Xفالسفري الثالث احلسني بن روح 
٬، ولكن مل ينقل لنا التاريخ توقيعاً خطياً صرحياً يف تنصيبه للسفارة٬، Xمام املهدي بأمر اإل

  .كما زعم الصرخي

ثبتت سفارته بنص السفري الثالث٬،  Xوكذلك السفري الرابع علي بن حممد السمري 
ومل ينقل لنا التاريخ توقيعاً خطياً يف تنصيبه بامسه٬، وقد نص على ذلك الشهيد السيد حممد 

  .)١(اجلزء األول  Xيف موسوعة اإلمام املهدي ) رمحه اهللا(د صادق الصدر حمم

وال أقصد مبا تقدم من كالمي التشكيك بسفارة أحد من السفراء األربعة٬، بل عقيديت ¾م 
أ¹م السفراء واألبواب املؤمتنون املتقون األبرار على ذلك أحيا وعليه أموت إن شاء اهللا٬، إمنا 
كان كالمي عن عدم دقة كالم الصرخي يف قوله بأنّ السفراء األربعة ثبتت سفار¥م بتوقيع 

بل سفار¥م إما بتوقيع خطي أو بنص السفري السابق على الالحق بأمر اإلمام املهدي  خطي٬،
X٬، وبه يتبني عدم دقة الصرخيني وعجلتهم كصاحبهم.  

٬، فالسفراء األربعة Xال يقاس حال السفراء األربعة على حال اإلمام أمحد احلسن    ب
دون انقطاع٬،  Xاملهدي واإلمام  Xكانت فتر¥م متصلة بفترة وجود اإلمام العسكري 

٬، والسفري الثالث مت تنصيبه Xفالسفري األول والثاين مت تنصيبهم يف حياة احلسن العسكري 
عن طريق السفري الثالث مباشرة٬، وهكذا الرابع٬، فال يوجد فاصل زمين يف توليهم للنيابة٬، 
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حية املقدسة٬، ولذلك كان التنصيب بوصية السابق بالالحق؛ ألن السابق مقطوع باتصاله بالنا
ال يتطرق ف Xفيكون كالمه حجة قطعية يف التنصيب٬، وإن أخرج توقيعاً عن اإلمام 

  .الشك إليه من قبل الشيعة املوالني

وهذا األمر مفقود اآلن٬، فال يوجد سفري حي ظاهر ثابت السفارة٬، حىت تطالب اإلمام 
ألربعة على حال بوصية منه أو توقيع خطي٬، إذن فقياس حال السفراء ا Xأمحد احلسن 

  .هو قياس مع الفارق٬، وهو ممنوع كما ال خيفى Xاإلمام أمحد احلسن 

مبالحظة النقطتني السابقتني يتبني أنه البد من طريق إلثبات دعوى من يدعي    ج
٬، وهذه الطريقة غري خاضعة لألهواء والتخرصات العوجاء٬، Xاالتصال باإلمام املهدي 

٬، وهو أهدى الرايات وصاحب Xقيام اإلمام املهدي فاليماين مثالً يظهر وخيرج قبل 
  دعوى٬، بل يتضح من الروايات أنه حجة مفروض الطاعة٬، فكيف يثبت دعواه هذه ؟

إىل مجيع الناس ويقول هلم هذا اليماين فالن  Xهل مثالً يشترط أن خيرج اإلمام املهدي 
  !بن فالن هو رسويل والنائب عين فاتبعوه ؟

ومن مث  Xأثبت لنا أوالً أنك احلجة بن احلسن  Xم املهدي وعندها ستقولون لإلما
  !نصب علينا من تشاء 

٬، وستكثر Xوينتقل األمر من إثبات نيابة اليماين إىل إثبات إمامة اإلمام املهدي 
ظاهر  Xالطلبات والشروط٬، وكل فرقة تطلب ما تريد٬، وعندها سيكون اإلمام املهدي 

wإنسان مدعي ضال ومنحرف  هقبل ظهوره٬، بل سيصل األمر إىل هدر دمه واحلكم عليه بأن
  ) !وحاشاه(ويريد تفرقة األمة أو املذهب 

الكاذب من املدعني٬، وهذا الدليل  من إذن٬، فالبد من طريق معريف لتشخيص الصادق
 التالني كما جرت يف البد أن يكون نابعاً من القرآن والسنة الثابتة٬، وهو سنة جارية يف
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٬، وميا أنّ اليماين حجة ومفروض الطاعة؛ إذن البد أن )قانون معرفة احلجة(األولني٬، وهو 
  .)١(خيضع هلذا القانون اإلهلي 

٬، بل شهد له اهللا تعاىل٬، Xليس األنصار فقط شهدوا بصدق اإلمام أمحد احلسن   د
  .٬، وسيأيت أيضاً التطرق لذلك٬، وكفى باهللا شهيداًوعترته الطاهرة  وشهد له حممد 

يظهر فيأيت إليه أنصاره إىل مكة فأول من  Xفالروايات تشري إىل أن اإلمام : (قوله   ٣
مث يأتيه أنصاره واحداً بعد واحد فأول املؤمنني يف الرواية الذي امسه أمحد  Xيبايع جربائيل 

ك فما هي قرينتك تتعدد مصاديقه وال ميكن حصره يف شخص إال بذكر قرينة تدل على ذل
  ).اليت حصرت ¾ا شخصك واعتربته املصداق الوحيد

  :أقول

مثالً قد  البيعة ختتلف عن اإلميان٬، بل هي متأخرة عن اإلميان٬، فالرسول حممد   أ
̄تمَّت بيعته من قبل املسلمني٬، بعد إميا¹م به كنيب رسول٬، فهل هذا يعين أ¹م قبل البيعة غري 

  !مؤمنني؟

ميكن أن يفكر شخص يدَّعÂي العلم ¾ذه الطريقة السطحية اليت تفتقر إىل فال أدري كيف 
  !أبسط مقومات البحث العلمي 

ألن الرواية تقول  Xإن اعترب̄ت أن جربائيل هو السابق إىل اإلميان باإلمام املهدي    ب
؛  ليس أول املؤمنني برسول اهللا Xأنه أول املبايعني يف مكة٬، فهذا يعين أنّ أمري املؤمنني 

فهو أول املؤمنني برسول اهللا  هو من نقل أول الوحي إىل رسول اهللا  Xألن جربائيل 
٬، بل األمر هنا آكد؛ ألن الرواية قالت عن جربائيل أنه Xوليس علي بن أيب طالب  

من آمن٬، بينما هنا أكيد أنّ جربائيل سبق  لأويف مكة ومل تقل  Xأول من يبايع املهدي 
  .يف هذا العامل الدنيوي حمد علياً باإلميان مب
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ـ  يف مكة٬،  XيǞراد به من البشر املكلفني٬، والنقض ببيعة جربائيل ) أول املؤمنني(إذن٬، ف
  .جمرد جهل وعناد

يف مكة متأخرة عن إميا¹م أو إميان أكثرهم أو  Xبيعة األنصار لإلمام املهدي    ج
مبكة٬، وهو  Xقبل قيام القائم بعضهم على أقل تقدير؛ ألن اليماين هو من يعد األنصار 

٬، وهو صاحب اجليش العقائدي الذي سيحارب Xصاحب دعوة كما تنص رواية الباقر 
السفياين وينقذ الناس من شرِّه٬، وهو صاحب أهدى الرايات٬، وعلى أقل تقدير نقول إن 

يف عصر الظهور قبل قيامه يف مكة٬، وأقصد باملؤمنني هم  Xهناك مؤمنني باإلمام املهدي 
٬، Xحقا٬ً، ال كإميان عامة من يدَّعون التشيُّع باإلمام املهدي  Xن آمنوا باإلمام املهدي م

  ).وحاشاه(وينكرونه٬، ويزعمون أنه مدَّعٍ ضال  Xومع ذلك حياربون اإلمام املهدي 

  :قبل قيامه مبكة Xوعندنا روايات تنص على أنّ هناك مؤمنني باإلمام املهدي 

  :منها

يكون : (أنه قال) عليهما السالم( عن أيب جعفر حممد بن علي عن إمساعيل بن جابر٬، 
حىت    وأومى بيده إىل ناحية ذي طوى     لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه الشعاب

كم أنتم : إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي كان معه حىت يلقى بعض أصحابه٬، فيقول
يف أنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ ك: فيقول. حنو من أربعني رجالً: ها هنا ؟ فيقولون

أشريوا إىل : بنا اجلبال لناويناها معه٬، مث يأتيهم من القابلة ويقول ىناوواهللا لو : فيقولون
رؤسائكم أو خياركم عشرة٬، فيشريون له إليهم فينطلق �م حىت يلقوا صاحبهم ويعدهم 

 .)١(...) الليلة اليت تليها

اباً قبل خروجه٬، وخيتار منهم املوىل أربعني أصح Xفالرواية أعاله تنص على أنّ للقائم 
  .٬X، وهؤالء األصحاب أكيداً هم مؤمنون بالقائم Xرجالً ملالقاة القائم 

  :ومنها
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يا قوم٬، : ألصحابه Xيقول القائم : (يف حديث طوي إلىل أن قال Xعن أيب جعفر 
أن حيتج  إنّ أهل مكة ال يريدونين٬، ولكين مرسل إليهم ألحتج عليهم مبا ينبغي ملثلي

يا أهل مكة٬، أنا : امض إىل أهل مكة فقل: فيدعو رجالً من أصحابه فيقول له. عليهم
إنا أهل بيت الرمحة٬، ومعدن الرسالة واخلالفة وحنن : رسول فالن إليكم وهو يقول لكم

ذرية حممد وساللة النبيني٬، وانا قد ظلمنا واضطهدنا٬، وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض 
فإذا تكلم هذا الفىت �ذا الكالم أتوا إليه . نا هذا فنحن نستنصركم فانصرونانبينا إىل يوم

أال : فذحبوه بني الركن واملقام٬، وهي النفس الزكية٬، فإذا بلغ ذلك اإلمام قال ألصحابه
أخربتكم أن أهل مكة ال يريدوننا٬، فال يدعونه حىت خيرج فيهبط من عقبة طوى يف 

 .)١(...)  أهل بدر حىت يأيت املسجد احلرام ثالمثائة وثالثة عشر رجالً عدة

قبل قيامه مبكة٬، وقبل قتل  Xوهذه الرواية تصرح بأنّ هناك مؤمنني باإلمام املهدي 
  .النفس الزكية

  :ومنها

ال يقوم القائم حىت يقوم اثنا عشر رجالً كلهم جيمع : (أنه قال Xعن أيب عبد اهللا 
  .)٢() على قول إ¥م قد رأوه فيكذبو¥م

وال خيفى أنّ الرواية تنص على أن هناك اثين عشر رجالً كلهم جيمع على أ¹م قد رأوا  
 .٬، فيكذ¾م الناسXاإلمام املهدي 

 Xيف عصر الظهور وقبل قيام اإلمام املهدي  Xإذن٬، فهناك مؤمنون باإلمام املهدي 
  .أوهلم وأسبقهم وقائدهم) أمحد(يكون املهدي األول ومبكة٬، 

٬، والتعدُّد رمبا يوجد يف خيال )أول املؤمنني(تعدُّد لشخصية ال عدميتضح  ومما تقدَّم  د
ـ  ٬، وليس حنن٬، هو رسول اهللا ) أول املؤمنني(املعاندين واحلاسدين٬، مث إن من وصفه ب

أول (ينطبق عليه أنه ) أمحد( Xفال ميكن أن يكون هناك شخص غري وصي اإلمام املهدي 
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الثالمثائة والثالثة عشر٬، وقد عرفنا أيضاً أنه  Xمام املهدي نه أول أنصار اإلإ٬، أي )املؤمنني
  .من البصرة حتديداً

نالحظ يف الرواية٬، ذكرت عدة أمساء٬، امسان منها : (٢  ٣قال الصرخي يف التعليق رقم 
عبد الرمحن بن األعطف بن سعد ومحاد بن (ذكر اسم الشخص واسم األب واجلد ومها 

واملدعي التقط اسم أمحد ألنه من ) أمحد ومليح(ذلك ومها وذكر امسان جمردان من ) جابر
املمكن أن يدعي أي شخص أن امسه أمحد ذلك املدعي خاصة وهو مل يذكر اسم األب معه 

 )....وهذا دليل على املكر واخلداع والتضليل

  :أقول

لقد بينت أنّ أمحد الذي من البصرة والذي هو أول الثالمثائة والثالثة عشر٬، هو بعينه  
أي أول الثالمثائة والثالثة ) أول املؤمنني(املوصوف بأنه ) أمحد( Xوصي اإلمام املهدي 

  .عشر٬، وبذلك يتبني من هو صاحب املكر واخلداع والتضليل

لعلي  كره ومساه بوصية من الرسول إن ما ذ: (٣    ٣قال الصرخي يف التعليق رقم 
يا علي٬، إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً إىل : (يف مورد الرواية Xبن أيب طالب 

إىل ابنه حممد املستحفظ فذلك اثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته Xوليسلمها احلسن ........ 
يب وهو عبد اهللا الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهدين له ثالث أسامي اسم كامسي واسم أ

  :٬، وهنا نقول)وأمحد واالسم الثالث املهدي وهو أول املؤمنني

مهدياً أي إ¹ا ) اثنا عشر(إماماً ومن بعدهم ) اثنا عشر(إن الرواية تقول يكون بعدي   
إماما٬ً، أي إن القيام باإلمامة تتحقق فعليتها بعد ) اثنا عشر( تشري على أنّ بعد الرسول 

بالرسالة  وتكليف الرسول  أي بعد دور الرسول ) بعدي(رينة بق وفاة الرسول 
 Xحاضر فلو كان لإلمام علي  Xوهو حي يقوم باألمر والنهي والكالم لعلي وعلي 

بتكليف مستقل كإمام ووصي وقائد ألمكن  احلق مبمارسة دور اإلمامة حبضور الرسول 
وهو ابنه وقد  Xإلمام املهدي استفادة داللة الرواية للمدعي بأن له تكليف يف حياة ا
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أرسله إىل الناس ولكن الرواية تدل على أنه ال تكليف وال قيام باألمر إال بعد وفاة الرسول 
.( 

 :أقول

كان إماماً على حنو االستقالل قبل وفاة النيب  Xومن قال لك بأنّ اإلمام علي    ١
٬، ومن قال لك بأننا نقول بأنّ املهدي األول أمحد إمام على حنو االستقالل قبل حممد 

  !؟ Xوفاة أبيه اإلمام املهدي 

لإلمامة على حنو االستقالل قبل وفاة  Xولكن قولنا بعدم ممارسة اإلمام علي    ٢
٬، أو ال يوصف يف حياة الرسول  ٬X، ال يعين أنه ال تكليف لإلمام علي الرسول 
ـ  Xعلي  اإلمام ٬، واجلمع بني األمرين وهم يف حياة النيب حممد ) الوصي(و ) اإلمام(ب

  .وجهل حمض

ـ  ٬، وبني ممارسة اإلمامة على حنو )اإلمامة أو الوصاية(فهناك فرق بني اتصاف الشخص ب
٬، ولكنه مل كان إماماً ووصياً يف حياة النيب حممد  Xاالستقالل٬، فعلي بن أيب طالب 

على حنو (٬، وأؤكد على قيد مامة على حنو االستقالل إال بعد وفاة النيب ميارس مهام اإل
  .٬، حىت ال يغفل القارئ عن ذلك)االستقالل

عن جعفر بن حممد٬، عن أبيه حممد بن علي٬، عن أبيه علي بن احلسني٬، عن أبيه احلسني بن 
الوفاة دعاين٬،  ملا حضرت رسول اهللا : (٬، قالعلي٬، عن أبيه علي بن أيب طالب 

يف حيايت وبعد ٬، وصيي وخليفيت على أهلي وأميتيا علي٬، أنت : فلما دخلت عليه قال يل
يا علي٬، املنكر . ٬، وليك وليي٬، ووليي ويل اهللا٬، وعدوك عدوي٬، وعدوي عدو اهللامويت

لواليتك بعدي كاملنكر لرساليت يف حيايت؛ ألنك مين وأنا منك٬، مث أدناين فأسر إيلّ ألف 
  .)١() العلم٬، كل باب يفتح ألف باب باب من
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أنت وصيي وخليفيت على أهلي وأميت٬، يف حيايت : (Xلعلي  فالحظ قول النيب 
حسب٬، بل حىت يف  وصي وخليفة ليس بعد وفاة النيب حممد  ٬X، فعلي )وبعد مويت
  .حياة النيب 

وهو  : (...Xأنه قال يف علي  وعن سعيد بن جبري٬، عن ابن عباس٬، عن رسول اهللا 
٬، حمبه حميب٬، ومبغضه مبغضي٬، وصيي وخليفيت على أهلي وأميت يف حيايت وبعد ممايت

وهذا . )١(...) وبواليته صارت أميت مرحومة٬، وبعداوته صارت املخالفة له منها ملعونة
  .احلديث السابق س معىناحلديث هو نف

من : قال رسول اهللا : (٬، قالوعن علي بن موسى الرضا٬، عن أبيه٬، عن آبائه 
أحب أن يتمسك بديين٬، ويركب سفينة النجاة بعدي٬، فليقتد بعلي بن أيب طالب٬، وليعاد 

٬، وهو إمام كل فإنه وصيي وخليفيت على أميت يف حيايت وبعد وفايتعدوه٬، وليوال وليه٬، 
مسلم وأمري كل مؤمن بعدي٬، قوله قويل٬، وأمره أمري٬، و¥يه ¥يي٬، وتابعه تابعي٬، وناصره 

من فارق علياً بعدي مل يرين ومل أره يوم القيامة٬، : Xمث قال . خاذيل ناصري٬، وخاذله
  .)٢(...) ومن خالف علياً حرم اهللا عليه اجلنة٬، وجعل مأواه النار

فإنه وصيي وخليفيت على أميت يف حيايت وبعد (على  فالحظ كيف يؤكد الرسول 
 تكون إال بعد وفاة النيب يف عدة أحاديث٬، نعم تبقى اإلمامة على حنو االستقالل ال) وفايت
  .حممد 

يف كل فترة  النيب ميارس مهام اخلالفة والوصاية يف حياة  Xنعم٬، يبقى اإلمام علي 
  :يغيب فيها٬، كما تنص الرواية اآلتية

عشر ما كان يل من رسول اهللا : Xقال أمري املؤمنني : (٬، قالXعن أيب عبد اهللا 
أنت أخي يف الدنيا واآلخرة٬، وأنت : يسرين بالواحدة منهن ما طلعت عليه الشمس٬، قال

أقرب الناس مين موقفاً يوم القيامة٬، ومرتلك جتاه مرتيل يف اجلنة كما يتواجه اإلخوان يف 

                                                            
 .١٧٥ص: للشيخ الصدوق - األمالي  -١
 .٢٦٠ص: للشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٢
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وأنت وصيي ووارثي وخليفيت يف األهل اهللا٬، وأنت صاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة٬، 
٬، شفاعتك شفاعيت٬، ووليك وليي٬، ووليي ويل اهللا٬، وعدوك واملسلمني يف كل غيبةواملال 

  .)١() عدوي٬، وعدوي عدو اهللا

إذن٬، فكالم الصرخي غري دقيق كالعادة يف أنّ الوصي واخلليفة ليس له أي تكليف يف 
حياة احلجة السابق٬، وهو خمالف للسنة احملمدية بل وخمالف حىت للقرآن الكرمي٬، قال اهللا 

ه%ار3ونَ  #و%اج#ع%ل لËي و%زِيراً مِّن# أَه#ل/ي ﴿): عليهما السالم(تعاىل يف قصة موسى وهارون 
  .)٢(﴾و%أَش#رِكْه3 ف/ي أَم#رِي #اش#د3د# بِه/ أَز#رِي  #أَخ/ي 

٬، والقدر املتيقن من هذا Xيف حياة موسى  Xهلارون  اًومنه نعرف أنّ هناك تكليف
  :كما يف اآلية اآلتية Xالتكليف هو وجوب طاعته يف حال غيبة موسى 

ى و%و%اع%د#ن%ا م3وس%ى ثَالَث/ني% لَي#لَةً و%أَت#م%م#ن%اه%ا بِع%ش#رٍ فَت%مَّ م/يقَات3 ر%بِّه/ أَر#ب%ع/ني% لَي#لَةً و%قَالَ م3وس%﴿
فهنا هارون ميارس .)٣(﴾أَص#ل/ح# و%الَ ت%تَّبِع# س%بِيلَ الْم3فِْسد/ين%َألخ/يه/ ه%ار3ونَ اخ#لُفْنِي ف/ي قَو#م/ي و%

  :٬، ولذلك جنده يطلب طاعة الناس له يف اآلية اآلتيةXمهام اخلالفة يف غيبة موسى 

فَاتَّبِع3ونِي و%لَقَد# قَالَ لَه3م# ه%ار3ونُ م/ن قَب#لُ ي%ا قَو#مِ إِنَّم%ا فُت/نت3م بِه/ و%إِنV ر%بَّكُم3 الرَّح#م%ن3 ﴿
يف حياة احلجة الذي  اًفالقرآن والسنة ناطقان بصراحة أنّ للوصي تكليف. )٤(﴾و%أَط/يع3وا أَم#رِي

  .يسبقه٬، وما خيالف ذلك نضرب به عرض اجلدار

مع أبيه اإلمام حممد بن احلسن ) أمحد( Xوهذا هو حال وصي اإلمام املهدي 
  .Xالعسكري 

ومن بعدهم اثنا عشر (وكذلك الرواية تذكر : [٤   ٣قال الصرخي يف التعليق رقم 
وإن تكليف االثين  يعود إىل االثين عشر إماماً وهم املعصومون ) هم(وإن ضمري ) مهدياً

فقال  Xلعلي  عشر مهدياً هو بعد انتهاء دور األئمة االثين عشر بدليل عهد الرسول 
                                                            

  .٤٣٠ص: للشيخ الصدوق - الخصال  -١
 .٣٢ – ٢٩: طه -٢
  .١٤٢: األعراف -٣
 .٩٠:طه -٤
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٬، و¾ذا يتعني أن يكون الدور لالثين إال بعد وفاة الرسول  Xمن بعدي وال دور لعلي 
عشر مهدياً هو بعد انتهاء دور األئمة االثين عشر إماماً وباخلصوص بعد وفاة اإلمام القائم 

  ].Xحممد بن احلسن العسكري املهدي املوعود 

  :أقول

٬، وهذا ما يؤكده يف حياة الرسول حممد  Xتبني أنّ هناك دوراً لإلمام علي    ١
  .القرآن والسنة

٬، فال مانع من وجود دور ألول دوراً يف حياة الرسول  ومبا أن ألول األئمة    ٢
٬، ويبقى ممارسة املهديني لدور Xاملهديني يف حياة اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

  .Xاإلمامة على حنو االستقالل ال يتحقق إال بعد وفاة اإلمام املهدي 

من ألف سنة٬، وحنن ال نقول بأنّ اإلمام  حي يرزق منذ أكثر Xاآلن اإلمام املهدي    ٣
اآلن هو إمام مستقل٬، بل نقول إنه وصي ورسول ونائب لإلمام املهدي  Xأمحد احلسن 
X ٬، وهو حمجوج باإلمام املهديX ٬، ووجوب طاعته اآلن هي طولية ال عرضية٬، مبعىن

٬، ال أ¹ا مستقلة عن اإلمام Xمنه  ومستمدة Xأ¹ا يف طول طاعة اإلمام املهدي  
  .٬، فتأملوا وال تتكلموا بكالم تندموا عليهXاملهدي 

 Xوأما ما يدعيه املدعي بأنه مكلف من اإلمام : (٥   ٣قال الصرخي يف التعليق رقم 
مهديني أل¹م يهدون األمة  واإلمام مل يظهر بعد٬، دعوى بال دليل وقد مساهم الرسول 

ليتم  Xآل حممد اإلمام املعصوم حممد بن احلسن العسكري على هدى وطريق و¹ج قائم 
أما إ¹م يدعون إىل نصرة قائم آل حممد ال  Xاحلفاظ على سالمة النهج الذي رمسه اإلمام 

دليل عليه يف هذه الرواية وأما ذكر املمهديني لإلمام قبل ظهوره هو بدليل آخر وال ميكن 
  ).للمدعي استفادة الداللة على دعوته من ذلك
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 :أقول

يف وصيته  نص النيب حممد ) أمحد(بل كالمك الذي بال دليل٬، فإنّ املهدي األول    ١
يف عصر الظهور املقدس٬،  Xأي أول املؤمنني باإلمام املهدي ) أول املؤمنني(على أنه 

  .وسيأيت مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل

ولكن من أين لك  ٬،Xنعم٬، املهديون يهدون األمة هلدى و¹ج قائم آل حممد    ٢
ـ    !بذلك ؟) املهديني(الدليل على حصر علة تسميتهم ب

ـ  ٬، )١(أيضا٬ً، كما نطقت الروايات بذلك) املهديني(فاألئمة االثنا عشر مجيعهم يوصفون ب
 Xوهم يهدون األمة بعد وفاة رسول اهللا٬، ولكن هذا ال يعين أنّ أوهلم وهو اإلمام علي 

٬، ٬X، بل هو هادي قبل وبعد وفاة النيب حممد يب حممد هدايته منحصرة مبا بعد وفاة الن
٬، فهو هادي ومهدي قبل وبعد وفاة أبيه Xوكذلك أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي 

؛ ألنه املمهِّد ألبيه قبل قيامه٬، كما ثبت ذلك يف عدة كتب من إصدارات Xاإلمام املهدي 
  .Xأنصار اإلمام املهدي 

* * *  

F٥E 
وليسلمها احلسن إىل ابنه (إن االستفادة من عبارة : [١    ٤التعليق رقم  قال الصرخي يف

املستحفظ من آل حممد فذلك اثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول 
نستفيد من ظاهر الرواية٬، السياق العريف وقانون احملاورة بني املخاطب واملتكلم وما ) املهديني

واملخاطب هو علي وأهل بيته وخامتهم  سياق فاملتكلم هو رسول اهللا يفهمه الناس من ال
ألن املراد هو التكليف لكل إمام أن ) فليسلمها إىل أول املهديني(باعتباره املعين بعبارة  

                                                            
منا اثنا عشر مهديًا أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ): (عليهما السالم(عن الحسين بن علي بن أبي طالب  -١
X وآخرهم التاسع من ولدي وهو القائم بالحق يحيي اهللا تعالى به األرض بعد موتها ويظهر به دين الحق على الدين

  .٣١٧آمال الدين ص...) آله ولو آره المشرآون
منا اثنا عشر مهديًا مضى ستة وبقى ستة ويصنع اهللا في : (سمعته يقول: ، قالXوعن أبي بصير، عن أبي عبد اهللا 

 .٦٩ص٢ج: عيون أخبار الرضا)أحبالسادس ما 
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يسلم األمر إىل إمام آخر معني فاحلاضر يعني الالحق إذا حضرته الوفاة وهذا جيري على 
الوفاة أن يسلم إىل ابنه أول املهدين حسب الرواية املذكورة إذا حضرته  Xاإلمام املهدي 

بأنه إذا كان هناك إمامان فال يقوم الثاين حىت ميضي األول٬،  Xفقد ورد عن اإلمام الرضا 
إذن الثاين ال يصح قيامه إال بعد رحيل األول وعليه ال يصح أن يقوم املهدي األول إال بعد 

 .Xاحلسن العسكري رحيل اإلمام الثاين عشر حممد بن 

مل يظهر  Xوأن دعوى املدعي بأنه رسول اإلمام ووصيه وهو ابنه وعهد إليه واإلمام 
بعد فهي دعوى باطلة ال تستند إىل دليل أو حجة وإمنا هو اقتناص للمعاين وإضالل للناس 

  ].خدمة ألهدافه اخلاصة

  :أقول

إذا كان هناك إمامان فال  بأنه: (وهو Xمل أجد ما نسبه الصرخي إىل اإلمام الرضا    ١
٬، فهذا النص غري موجود٬، فلماذا هذا التقوwل على آل حممد )يقوم الثاين حىت ميضي األول

  .٬، فقد روي اللعن ملن يكذùب على آل حممد 

  :٬، و¾ذا النصXنعم٬، روي النص عن اإلمام الصادق    ٢

 Xكان علي بن أيب طالب : (٬، قالXعن عبد اهللا بن أيب يعفور٬، عن أيب عبد اهللا 
عامل هذه األمة والعلم يتوارث٬، وليس يهلك منا هالك حىت يرى من ولده من يعلم 

ال٬، إال : فيكون اثنان ؟ فقال: قلت. علمه٬، وال تبقى األرض بغري إمام تفزع إليه األمة
والرواية صرحية جبواز اجتماع إمامني . )١() صامت وال يتكلم حىت ميضي األول واحدمها

أحدمها صامت ال  أن ثابتة لكليهما٬، نعم الرواية تنص أيضاً على) اإلمامة(يف زمن٬، فصفة 
 .يتكلم حىت ميضي األول

ولكن علينا أن نتأمل يف معىن الصمت وعدم الكالم هنا ما معناه٬، هل هو يعين أن يكون 
ث سائر األمة هلا حبي! اإلمام الثاين أخرس ال يتكلم بشيء أبداً ما دام اإلمام األول موجوداً ؟

                                                            
  .٦٢ص: للحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات  -١
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اخل٬، ... بل جيب عليها األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبيان احلق وإبطال الباطل 
  !والوصي املعصوم حمرَّم عليه ذلك ؟

طبعاً هذا الفهم السقيم ال يقبله عاقل٬، وهو خمالف ملا ثبت يف القرآن والسنة احملمدية 
ن سبقهم مÂن احلُ̄جج٬، بل لبعض اة ̄موالتاريخ الشاهد بكل وضوح بنطق األوصياء يف حي
  .األوصياء أدوار جبارة يف تعليم األمة وهدايتها وتربيتها

فيكون معىن هذه الرواية ومثيال¥ا أنّ اإلمام الالحق ال يتكلم على حنو االستقالل إال بعد 
ي مضي اإلمام السابق٬، أي ال يقوم مبهام اإلمامة واخلالفة على حنو االستقالل إال بعد مض

اإلمام السابق٬، وأما أن يتكلم وينطق بدون هذا العنوان أي أن ينطق وهو حمجوج بِ̄من سبقه 
  !فهذا جائز بل واجب يف بعض املوارد على مجيع األمة فكيف بالوصي املعصوم ؟

بل أثبتنا فيما تقدم أنّ اإلمام الالحق يكون هو اخلليفة واإلمام يف حال غيبة اإلمام 
له٬، كما نطق به القرآن  Xال يف غيبة نيب اهللا موسى وخالفة هارون السابق٬، كما هو احل

و%و%اع%د#ن%ا م3وس%ى ثَالَث/ني% لَي#لَةً و%أَت#م%م#ن%اه%ا بِع%ش#رٍ فَت%مَّ م/يقَات3 ر%بِّه/ أَر#ب%ع/ني% لَي#لَةً و%قَالَ ﴿: الكرمي

  .)١(﴾ت%تَّبِع# س%بِيلَ الْم3فِْسد/ين%م3وس%ى َألخ/يه/ ه%ار3ونَ اخ#لُفْنِي ف/ي قَو#م/ي و%أَص#ل/ح# و%الَ 

٬، كما نص على ذلك يف حال غيبة رسول اهللا  Xوكحال إمامة أمري املؤمنني 
يف األهل واملال  وصيي ووارثي وخليفيتوأنت : (Xيف قوله لعلي  رسول اهللا 
  .)٢() يف كل غيبةواملسلمني 

اإلمامان ظاهÂ̄رين يف مكان واحد٬، فالبد ومما تقدwم يتضح أنّ املنع عن الكالم هو إذا كان 
أن يكون الالحق حمجوجاً ومأموماً بالسابق٬، ال أن يكون الالحق أخرساً مكموم الفم ال 

  .كما يتوهم من ال دراية له! يتكلم 

واتضح أيضاً أنّ اإلمام الالحق يكون إماماً وحجة غري حمجوج بأحد من األمة يف حال 
  .مهام اإلمام الغائب حىت حيضر غيبة اإلمام السابق٬، وميارس

                                                            
  .١٤٢: األعراف -١
  .٤٣٠ص: للشيخ الصدوق - الخصال  -٢
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بل صرَّحت بعض الروايات مبمارسة اإلمام السابق لبعض مهام اإلمامة يف حياة اإلمام 
٬، وجييب Xبعض ̄من يسأله إىل ابنه احلسن  X أمري املؤمننيالسابق بإذنه٬، كإحالة 

بعض من  ٬X، وكإحالة احلسن العسكري Xحبضور أبيه أمري املؤمنني  Xاحلسن 
٬، ومن املعلوم أنّ إجابة أسئلة األمة من مهام Xإىل ابنه حممد بن احلسن املهدي يسأله 

  .اإلمام واخلليفة األصل

نعم٬، يبقى من األدب أن ال يتكلم الوصي يف جملس إمامه بدون إذنه٬، كما يصرح بذلك 
حضر احلسن مل ينطق يف  إذوإن احلسني كان (... : يف الرواية اآلتية Xاإلمام الباقر 

  .)١(...) ذلك ا�لس حىت يقوم

يتكلم عندما يقوم أخوه  Xال خيفى واضحة الداللة على أنّ احلسني  امكوالرواية 
  .احلسن عن اõلس٬، ويسكت إن حضر

تبيwن مما سبق أنّ الصرخي ال مييز بني وجود وحياة الوصي كحجة وإمام يف حياة أبيه    ٣
إلمامة على حنو االستقالل بعد أبيه٬، ويريد أن ينفي األول بالثاين٬، هكذا وبني استالمه مهام ا

خلطاً للحابل بالنابل٬، أي إنه يقول مبا أنّ اإلمام الالحق ال يقوم بأعباء اإلمامة إال بعد وفاة 
! اإلمام السابق٬، إذن فهذا يستلزم عدم وجود الالحق يف حياة السابق كوصي وإمام وحجة 

كان أوصياؤهم  عدم متييز بني الواضحات٬، فكل األنبياء واألئمة وهذا فهم سقيم و
موجودين يف حيا¥م٬، ولكن ال ميارسون اإلمامة على حنو االستقالل إال بعد وفاة من سبقهم 
من األنبياء أو األئمة٬، بل بعضهم مارس مهام اإلمامة واخلالفة يف حياة من سبقهم بإذ¹م أو 

أمري : ٬، همكان هناك ثالثة أئمة حال غيا¾م كما تقدم بيانه٬، بل إن يف حياة النيب حممد 
كان هناك  ٬X، وكذلك يف حياة أمري املؤمنني Xواحلسني  Xواحلسن  Xاملؤمنني 

  .Xوالسجاد  Xواحلسني  Xاحلسن : ثالثة أئمة هم

  :وهاكم هذه الرواية اليت هي جوهرة من جواهر آل حممد 

                                                            
 .٢٩١ – ٢٩٠ص١ج: الكافي -١
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أكان عيسى : Xسألت أبا جعفر : (بسنده عن يزيد الكناسي٬، قال: الكليين يف الكايف
كان يومئذ� نبياً : هللا على أهل زمانه ؟ فقال] ا[حني تكلم يف املهد حجة Xمرمي ابن 

قَالَ إِنِّي ع%ب#د3 اللVه/ آت%انِي% الْك/ت%اب% ﴿:هللا غري مرسل٬، أما تسمع لقوله حني قال] ا[حجة 
!! ﴾و%الزَّكَاة/ م%ا د3م#ت3 ح%يÐاً و%ج%ع%لَنِي م3ب%ار%كاً أَي#ن% م%ا كُنت3 و%أَو#ص%انِي بِالصَّلَاة/*و%ج%ع%لَنِي ن%بِيÐاً 

كان عيسى يف :فكان يومئذè حجة هللا على زكريا يف تلك احلال وهو يف املهد ؟ فقال: قلت
تلك احلال آية للناس ورمحة من اهللا ملرمي حني تكلم فعرب عنها وكان نبياً حجة على من 

وكان زكريا مسع كالمه يف تلك احلال٬، مث صمت فلم يتكلم حىت مضيت له سنتان٬، 
مث مات زكريا فورثه ابنه حيىي على الناس بعد صمت عيسى بسنتني٬، 8احلجة هللا 

ي%ا ي%ح#ي%ى خ3ذ/ الْك/ت%اب% بِقُوَّة� ﴿: 8الكتاب واحلكمة وهو صيب صغري٬، أما تسمع لقوله 
سبع سنني تكلم بالنبوة والرسالة حني  Xفلما بلغ عيسى ٬، ﴾و%آت%ي#ن%اه3 الْح3كْم% ص%بِيÐاً

أوحى اهللا تعاىل إليه٬، فكان عيسى احلجة على حيىي وعلى الناس أمجعني٬، وليس تبقى 
 Xاألرض يا أبا خالد يوماً واحداً بغري حجة هللا على الناس منذ يوم خلق اهللا آدم 

ه حجة من اهللا ورسوله على هذ Xجعلت فداك٬، أكان علي : فقلت. وأسكنه األرض
نعم٬، يوم أقامه للناس ونصبه علماً ودعاهم إىل واليته : ؟ فقالاألمة يف حياة رسول اهللا 

 واجبة على الناس يف حياة رسول اهللا Xوكانت طاعة علي : قلت. وأمرهم بطاعته
وكانت الطاعة  نعم٬، ولكنه صمت فلم يتكلم مع رسول اهللا : وبعد وفاته ؟ فقال

٬، وكانت الطاعة من يف حياة رسول اهللا  Xعلى أمته وعلى علي  لرسول اهللا 
 Xوكان علي  بعد وفاة رسول اهللا  Xاهللا ومن رسوله على الناس كلهم لعلي 

  .)١() حكيماً عاملاً

  :فالرواية تثبت التايل

كان هو  ٬X، فزكريا Xوعيسى  Xوجود حجتني يف زمن واحد ومها زكريا   أ
يف املهد كان كالمه حجة على الناس رغم  Xاحلجة على الناس٬، وعندما تكلم عيسى 

                                                            
 .٣٨٣ – ٣٨٢ص ١ج : للكليني -الكافي  -١
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هو احلجة على  Xكان زكريا  ٬X، وبعد صمت عيسى Xوجود نيب اهللا زكريا 
  .الناس

٬، وعندما بلغ Xأصبح احلجة على الناس ابنه حيىي  Xمث بعد موت زكريا    ب
  .لى مجيع الناسوع Xسبع سنني كان حجة على حيىي  Xعيسى 

هناك فرق بني احلجة غري املرسل وبني احلجة املرسل٬، فكل مرسل حجة وال عكس٬،    ج
فقد يكون احلجة موجوداً ولكنه ليس مرسالً وغري مكلف مبمارسة مهام اإلمامة٬، الحظ هذا 

هللا على ] ا[حني تكلم يف املهد حجة Xأكان عيسى ابن مرمي : (اجلزء من الرواية السابقة
وهذا ينطبق على اإلمام ). هللا غري مرسل] ا[كان يومئذ� نبياً حجة : مانه ؟ فقالأهل ز

  .الالحق يف حياة السابق٬، كما يف النقطة اآلتية

كان حجة مفروض الطاعة يف حياة رسول اهللا  Xالرواية تصرح أنّ أمري املؤمنني   د
: فقلت: (٬، الحظ هذا اجلزء من الرواية السابقةولكنه صمت لوجود رسول اهللا  

؟ حجة من اهللا ورسوله على هذه األمة يف حياة رسول اهللا  Xأكان علي جعلت فداك 
: قلت. يوم أقامه للناس ونصبه علماً ودعاهم إىل واليته وأمرهم بطاعتهنعم٬، : فقال

نعم٬، : ؟ فقالاته وبعد وف واجبة على الناس يف حياة رسول اهللا  Xوكانت طاعة علي 
على أمته  وكانت الطاعة لرسول اهللا  ولكنه صمت فلم يتكلم مع رسول اهللا 

٬، وكانت الطاعة من اهللا ومن رسوله على الناس يف حياة رسول اهللا  Xوعلى علي 
  ).حكيماً عاملاً Xوكان علي  بعد وفاة رسول اهللا  Xكلهم لعلي 

٬، ولكنه حجة هللا على الناس ومفروض الطاعة يف حياة رسول اهللا  Xفاإلمام علي 
٬، غري مرسل ملمارسة مهام اإلمامة على حنو االستقالل٬، ويبدأ إرساله بعد وفاة رسول اهللا 

٬، وليس من اهللا مباشرة كإرسال وأقصد باإلرسال هنا هو اإلرسال من رسول اهللا حممد 
  .األنبياء الرسل 

ينني أنّ كالم الصرخي جهل حمض٬، وخارج عن موضوعنا أصالً؛ اتضح لكل ذي ع   ٤
اآلن حجة وإمام ناطق على حنو االستقالل٬، بل  Xألننا ال نقول بأنّ السيد أمحد احلسن 
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وحال غيبته٬، وقد تقدم أنّ هذا ال  Xنقول إنه حجة وإمام ناطق بإذن أبيه اإلمام املهدي 
  .قل من يعترض عليهإشكال فيه أبدا٬ً، واإلشكال واالعوجاج يف ع

* * *  

F٦E
إن عبارة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني له ثالثة أسامي : [٥قال الصرخي يف التعليق رقم 

اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد واالسم الثالث املهدي وهو أول املهديني ميكن 
كاطع بل وال ميكن استفادته مناقشتها لبيان داللتها على غري ما يدعيه املدعي أمحد إمساعيل 

 :للداللة عليه بوجوه

هو عبد (أن يكون اسم املهدي األول إما عبد اهللا أو أمحد حسب ما ورد يف الرواية : أوالً
أو املهدي وهو االسم الثالث فقول الرسول له اسم كامسي أمحد أو حممد يصح ) اهللا وأمحد

هو  فأبو رسول اهللا ) واسم أيب(قول  انطباقه على اسم املدعي أمحد إمساعيل كاطع٬، وأما
فكيف يطابق اسم املدعي وهو ليس عبد اهللا وليس أبوه عبد اهللا بل أبوه إمساعيل ) عبد اهللا(

كاطع وإن قال إن عبد اهللا هو إشارة إىل العبودية هللا فهذا ليس امساً وهو االسم الثاين له وأن 
الدليل حبصره به دون غريه كما فعل يف ادعى مطابقته على مجيع العباد وهو منهم فما هو 

بعض موارد أدلة دعوته بأن مسى نفسه القائم وصي ورسول اإلمام واإلمام هو املهدي علماً 
فهناك مشل نفسه مبورد العموم وهنا خصص لنفسه  Xأن القائم واملهدي مها امسان لإلمام 

  .فتأمل. باسم القائم

ؤمنني ال تنحصر داللتها بأنه أول من آمن وهل فإن أول امل) وهو أول املؤمنني: (ثانياً
هناك من يشهد له بذلك من والده اإلمام كما يدعي أو من املؤمنني كما وردت الشهادة 

بأنه أول املؤمنني من الرجال وخدجية من النساء فال يوجد دليل قطعي نقطع به  Xلعلي 
ه إال بإمضاء من على صدق مدعاك وأما قولك لنفسك فهو دليل ظين ال يكتسب حجيت

  .الشارع املقدس ومن أين تأيت لنا ¾ذا ؟ وإن سلمنا بصدق مدعاك فهو جمرد احتمال
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واالحتمال اآلخر وهو أن أول املؤمنني هو ليس أول من آمن وإمنا هو أول من حيكم من 
أول  Xفعلي  Xاملؤمنني من االثين عشر مهدياً بعد اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

ثالث املؤمنني وهكذا بالترتب الطويل  Xثاين املؤمنني واحلسني  Xاحلسن املؤمنني و
لإلمامة والقيادة واخلالفة وليس بالسبق الزمين لإلميان وبورود االحتمالني يكون األمر جممالً 

  .وبالتايل يبطل االستدالل إن مل نقل بأن االحتمال الثاين هو األرجح عقالً

مث الثالمثائة  Xهو جربائيل  Xأن أول من يبايع اإلمام إن الروايات تشري إىل : ثالثاً
والثالثة عشر٬، واحداً بعد واحد يأتون كقزع اخلريف الواحد واالثنان والثالثة من كل قبيلة 

من ضمنهم فهم ممن حمصوا  Xوهم من الناس وال يوجد دليل على أن أوالد اإلمام 
) قدس سره(حتقيق السيد الصدر الثاين وجنحوا يف االختبارات اإلهلية يف عصر الغيبة حسب 

  .يف موسوعته

ليسوا من الثالمثائة والثالثة عشر فهذا خالف ظاهر  Xفإن قلت إن أوالد اإلمام 
الناجحني يف التمحيص يف عصر الغيبة ) ٣١٣(الرواية بأن أول املؤمنني هو منهم أي من 

اهللا بالوصية كيف ختضع وهو يبطل مدعاك بأنك معصوم وابن اإلمام املعصوم الذي حباك 
  .لالختبارات اإلهلية

فهذا ال دليل عليه وهو ما ال يقبله العقل واملنطق ) ٣١٣(وإن قلت إن أوالد اإلمام من 
ألن من يترىب بأحضان املعصوم وهو معصوم فهو متكامل الشخصية علمياً وروحياً وال 

  ].حيتاج إىل االمتحان ليتكامل ليستحق منصب القيادة بعد أبيه

  :ويرد عليه

إن عبارة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني له ثالثة أسامي اسم كامسي واسم : (قوله: أوالً
أيب وهو عبد اهللا وأمحد واالسم الثالث املهدي وهو أول املهديني ميكن مناقشتها لبيان 

عليه داللتها على غري ما يدعيه املدعي أمحد إمساعيل كاطع بل وال ميكن استفادته للداللة 
  :بوجوه
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هو عبد (أن يكون اسم املهدي األول إما عبد اهللا أو أمحد حسب ما ورد يف الرواية : أوالً
أو املهدي وهو االسم الثالث فقول الرسول له اسم كامسي أمحد أو حممد يصح ) اهللا وأمحد

 هو فأبو رسول اهللا ) واسم أيب(انطباقه على اسم املدعي أمحد إمساعيل كاطع وأما قول 
فكيف يطابق اسم املدعي وهو ليس عبد اهللا وليس أبوه عبد اهللا بل أبوه إمساعيل ) عبد اهللا(

  ).كاطع

  :أقول

إنّ الصرخي وأتباعه بسبب سطحيتهم وعدم إطالعهم على أبسط األمور٬، يقعون    ١
على رؤوسهم من أول خطوة٬، ويفتضحون جبهلهم املخجل٬، واملصيبة أ¹م حيسبون أنفسهم 

٬، ويف مواقف كثرية يكون  أعاذنا اهللا تعاىل    هذا هو اجلهل املركب بعينه على علم٬، و
  .كالمهم مثرياً للضحك٬، وشر البلية ما يÄضحÂك

٬، ال يشترط أن يكون مشهوراً Xابن اإلمام املهدي ) أمحد(املهدي األول    ٢
دعوته٬، بل يكفي قبل ظهوره أو عند ابتداء ) أمحد٬، عبد اهللا٬، املهدي(ومعروفاً بأمسائه الثالثة 

أن يكون معروفاً بأحدها أو أوالها باالمسية٬، وبقية األمساء تعرف من بعد ذلك من خالل 
  .وظيفته وسريته وما حباه اهللا تعاىل به

كان مبشراً به بوصايا األنبياء وكتبهم بعدة أمساء٬، ومل يكن مشهوراً  فالرسول حممد 
ـ   ليس هو من بشَّر به األنبياء واملرسلون  ٬، فهل هذا يعين أنه)حممد(قبل إرساله إال ب

  !!ألنه مل يكن مشهوراً أو معروفاً بكل هذه األمساء ؟

اثنا عشر امساً يف وصية نيب اهللا  أنّ للنيب  )١(فقد روى الشيخ النعماين يف كتاب الغيبة 
حممد وعبد اهللا ويس والفاتح واخلامت واحلاشر والعاقب واملاحي : (وكتبه٬، وهي Xعيسى 

معروفاً عند قومه بعبد  ٬، فهل كان النيب حممد )والقائد ونيب اهللا وصفي اهللا وحبيب اهللا
أو نيب اهللا أو حبيب اهللا٬، أم أنّ هذه األمساء والصفات ... اهللا أو يس أو الفاتح أو احلاشر 

  إثبات نبوته ومعرفة سريته وما حباه اهللا به من الكرامة ؟ ثبتت له بعد
                                                            

  .٨٠ – ٧٩ص ٩ح الرابع الباب :الغيبة -١
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املبشَّر به بوصية رسول ) أمحد(فجوابكم عن هذا هو عني جوابنا عن أمساء املهدي األول 
  .عند وفاته اهللا 

وإن قال إن عبد اهللا هو إشارة إىل العبودية هللا فهذا ليس امساً وهو االسم : (قوله: ثانياً
دعى مطابقته على مجيع العباد وهو منهم فما هو الدليل حبصره به دون غريه الثاين له وأن ا

كما فعل يف بعض موارد أدلة دعوته بأن مسى نفسه القائم وصي ورسول اإلمام واإلمام هو 
فهناك مشل نفسه مبورد العموم وهنا  Xاملهدي علماً أن القائم واملهدي مها امسان لإلمام 

  ).تأملف. خصص لنفسه باسم القائم

  :أقول

أكيد أنّ كل اسم حلجج اهللا تعاىل منبثق عن حقيقة راسخة فيهم أو كمال من    ١
كماال¥م أو مناسبة شرفهم اهللا ¾ا٬، وال تكون أمساؤهم اعتباطية كما يتفق لكثري من عامة 

٬، فقد نص ناشئ من العبودية هللا تعاىل٬، كما هو حال النيب حممد ) عبد اهللا(الناس٬، فاسم 
و%أَنَّه3 لَمَّا قَام% ع%ب#د3 اللVه/ ي%د#ع3وه3 كَاد3وا ي%كُون3ونَ ع%لَي#ه/ ﴿: القرآن الكرمي على تسميته بعبد اهللا

  .)١(﴾ل/ب%داً

فهذا من سوء طالعك٬، أال تعلم أنّ الصفات ! ليس امساً ) عبد اهللا(أما قولك بأن    ٢
أي إذا لوحظت مع  صاحبها واندكت به٬، يطلق عليها أمساء أيضاً وخصوصاً إذا اندك ¾ا

ـ  ٬،اتصاف الذات ¾ا٬، أي ذات الشخص املوصوف ¾ا مبا هو هو صفة٬، ولكن إن ) العلم(ف
فيكون لفظ العامل امساً ال جمرد ) حممد العامل(نسبنا هذه الصفة اىل شخص ما نقول مثالً 

هل نكذب اهللا تعاىل ٬، فمن أمساء النيب حممد ) عبد اهللا(مث أمل يطرق مسعك أنّ  .صفة
هل ألنك حجة اإلسالم واملسلمني ! وملاذا ؟! ووصايا وبشارات األنبياء ونصدقك أنت ؟

  .فعالً هزلت واهللا ! مثالً ؟

                                                            
  .١٩: الجن -١
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إسرائيل فما  يامسأنا عبد اهللا امسي أمحد٬، وأنا عبد اهللا : (أنه قال عن رسول اهللا 
  .)١() أمره فقد أمرين وما عناه فقد عناين

يصدق على كل عباد اهللا حقا٬ً، وكلٌ حبسبه٬، ولكن أكمل ) عبد اهللا(نعم٬، اسم    ٣
مصاديق هذا الصفة هو األحق أن يÄسمى ¾ا٬، فالصفة إن حتلى ¾ا صاحبها على حنو الكمال 

ـ الزماً أو فاق ¾ا أقرانه٬، تكون له امساً ٬، و Xصفة وصارت امساً أليب جعفر ) الباقر(٬، ك
عندما صار امساً ) عبد اهللا(٬، وكذلك Xمساً ملوسى بن جعفر صفة وصارت ا) الكاظم(

٬، )االنصراف يكون إىل األشرف: (؛ ألنه أكمل املصاديق هلذه الصفة٬، وكما يقالحملمد 
األحق ¾ا؛ ألنه املتحلي ¾ا على حنو الكمال٬، وكذلك بالنسبة إىل املهدي  فيكون حممد 

٬، Xفهو أكمل أهل زمانه يف العبودية هللا تعاىل بعد أبيه صاحب الزمان ) أمحد(األول 
فيكون هو األحق بالتسمِّي ¾ذه الصفة٬، أو يكون انصرافها إليه أوىل؛ ألنه أكمل مصاديقها 

  .يف زمانه

الصفة انتفاء مطلقها عن الغري حىت تكون امساً لشخص معني٬، فصفة  فال يÄشت̄رط يف
 Xكثري من الناس يتصف مبطلقها٬، فلماذا صارت امساً ملوسى بن جعفر ) الكاظم(

  !واختصت به ؟

٬، إىل غري )املهدي(و ) اهلادي(و ) اجلواد(و ) الصادق(و ) الباقر(و ) السجاد(وهكذا 
بعض األشخاص٬، وعلى كالم الصرخي ال يصح تسمية ذلك من الصفات اليت صارت أمساًء ل

  !¾ذه الصفات ألن هناك من يشاركهم ¾ا  األئمة 

بذلك٬، وكذلك تسمى بذلك اإلمام علي  وقد مسعنا النص على تسمية رسول اهللا 
X ٬، فهل ال يوجد عبد هللا غري أمري املؤمنني )٢() أنا عبد اهللا وأخو رسوله: (بقولهX 

أم أنه أراد بأنه أعبد الناس هللا٬، أي إنه أراد ! لصفة٬، حسب فهمكم ؟حىت يفتخر ¾ذه ا
  .العبودية املطلقة ال مطلق العبودية

                                                            
  .٤٤ص ١ج :العياشيتفسير  -١
 .٦٨ص ١ج: X الرضا أخبار عيون -٢
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  :على أنه عبد اهللا Xوهذه رواية أخرى يؤكد فيها اإلمام علي 

 Xدخلت على علي بن أيب طالب : (عن جابر بن يزيد٬، عن أيب عبد اهللا اجلديل قال
أنا عبد ]: فقال! بلى : قلت[؟  أن يدخل عليÐ وعليك داخلأال أحدثك ثالثاً قبل : فقال

أال أخربك بأنف املهدي . اهللا٬، أنا دابة األرض صدقها وعدهلا وأخو نبيها وأنا عبد اهللا
  .)١() أنا: نعم٬، فضرب بيده إىل صدره فقال: قلت: ؟ قال وعينه

هو مطلق العبودية بأي ) عبد اهللا(على أنه  Xفإن كان املراد من تأكيد أمري املؤمنني 
نسبة كانت كما هي عند سائر املؤمنني٬، فيكون هذا حتصيل حاصل وال مÄربِّر للتأكيد عليه 
واالفتخار به وخصوصاً أمام املؤمنني واملوالني٬، إذن فالبد أن يكون املراد من هذا التأكيد ما 

يف مطلق العبودية ال مينع من اختصاص أمري فوق ذلك٬، ومشاركة سائر العباد ألمري املؤمنني 
املؤمنني ¾ا؛ ألنه أشرف وأكمل مصاديقها٬، فمفهوم العبودية من املفاهيم املشككة٬، 

  .وتنصرف ابتداًء إىل أكمل مصاديقها٬، أو ال أقل إنه األوىل ¾ا واألخص

ومل خيص صاحب الزمان ) القائم(مل خيص نفسه باسم  Xاإلمام أمحد احلسن    ٤
X املهدي(اسم ب(ل حمض٬، مث إنك تشري إىل أنّ ا̄مسwي ٬، فهذا تقو)خمتصان ) القائم واملهدي

٬، وال ينقضي عجيب من قلة اطالعكم وجهلكم Xباحلجة حممد بن احلسن العسكري 
بأبسط األمور٬، فقد نصت الروايات بأن كل األئمة االثين عشر مهديون٬، وكذلك كل 

  ):القائم(بالنسبة إىل اسم  هكذامهديون٬، و االثين عشر Xأوصياء احلجة بن احلسن 

منا اثنا عشر مهدياً أوهلم أمري ): (عليهما السالم(عن احلسني بن علي بن أيب طالب 
وآخرهم التاسع من ولدي وهو القائم باحلق٬، حيىي اهللا Xاملؤمنني علي بن أيب طالب 

  .)٢(...)ويظهر به دين احلق على الدين كله ولو كره املشركون األرض بعد موÔاتعاىل به 

  

                                                            
 .١١٠ص ٥٣ج: بحار األنوار -١
  .٣١٧آمال الدين ص -٢
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منا اثنا عشر مهدياً مضى ستة : (مسعته يقول: قالXوعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا 
  .)١() وبقى ستة ويصنع اهللا يف السادس ما أحب

يا علي٬، إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر : (وعن رسول اهللا 
  .)٢(...) مهدياً

إثنا عشر مهدياً من ولد احلسني  Xإن منÐا بعد القائم : (إنه قال Xوعن الصادق 
X ()٣(.  

مهديون٬، واسم  Xإذن٬، فجميع األئمة ومجيع أوصياء حممد بن احلسن العسكري 
  .Xليس خمتصاً باإلمام احلجة بن احلسن العسكري ) املهدي(

كلنا قائم بأمر اهللا٬، : (سئل عن القائم فقالأنه Xوعن أيب خدجية٬، عن أيب عبد اهللا 
صاحب السيف٬، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غري  جييءواحد بعد واحد حىت 

  .)٤() الذي كان

" يوم ندعو كل أناس بإمامهم: "Xقلت أليب عبد اهللا : (وعن عبد اهللا بن سنان قال
 .)٥() إمامهم الذي بني أظهرهم وهو قائم أهل زمانه: قال

إين : فقلت....... وهو باملدينة  Xأتيت أبا جعفر : (وعن احلكم بن أيب نعيم قال
جعلت هللا عليw نذراً وصياماً وصدقة بني الركن واملقام إن أنا لقيتك أن ال أخرج من املدينة 
حىت أعلم أنك قائم آل حممد أم ال٬، فإن كنت أنت رابطتك وإن مل تكن أنت سرت يف 

: فأنت املهدي ؟ قال: قلت. يا حكم٬، كلنا قائم بأمر اهللا: فقالاألرض فطلبت املعاش٬، 
كلنا صاحب السيف ووارث : فأنت صاحب السيف ؟ قال: قلت. كلنا ¥دي إىل اهللا

: فأنت الذي تقتل أعداء اهللا ويعز بك أولياء اهللا ويظهر بك دين اهللا ؟ فقال: قلت. السيف

                                                            
  .٦٩ص ٢ج: عيون أخبار الرضا -١
  .١٥٠الغيبة للشيخ الطوسي ص -٢
  .٤٩ص: الدرجات بصائر مختصر -٣
  .٥٣٦ص ١ج: الكافي -٤
  .٥٣٧ – ٥٣٦ص ١ج: الكافي -٥
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؟ وإنّ صاحب هذا األمر أقرب ] سنة[ يا حكم٬، كيف أكون أنا وقد بلغت مخساً وأربعني
 .)١() عهداً باللنب مين وأخف على ظهر الدابة

  .)٢(...) وحنن قوام اهللا على خلقه وخزانه على دينه: (... Xوعن أيب عبد اهللا 

فيها مسجد سهيل الذي : (... يف ذكر الكوفة٬، قال Xوعن أيب جعفر وأيب عبد اهللا 
فيه٬، ومنها يظهر عدل اهللا٬، وفيها يكون قائمه والقوام من مل يبعث اهللا نبياً إال وصلى 

  .)٣() بعده٬، وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني

٬، نعم ٬، ينطبق على مجيع األئمة واملهديني )القائم(والرواية املتقدمة صرحية بأنّ اسم 
هذه األمساء من خالل القرآئن احلالية واملقالية٬، اليت تصرف املعىن إىل  صميكن معرفة اختصا

  .أو إىل غريه Xاإلمام املهدي 

قلت أليب عبد اهللا : (أمwا ما أخرجه الشيخ الطوسي بسنده عن أيب سعيد اخلراساين قال
X :ألنه يهدي : ألي شيء مسي املهدي ؟ قال: فقلت. نعم: املهدي والقائم واحد ؟ فقال

  .)٤() ىل كل أمر خفي٬، ومسي القائم ألنه يقوم بعد ما ميوت٬، إنه يقوم بأمر عظيمإ

٬، Xخمتصان باإلمام املهدي ) القائم واملهدي(ي فهذه الرواية ال داللة فيها على أنّ ا̄مس
 وخصوصاً بعد مالحظة الروايات السابقة اليت تنص على أنّ مجيع األئمة واملهديني 

ـ  جاء لبيان خطأ تصور السائل  ٬X، بل جواب اإلمام الصادق )القائم واملهدي(يسمون ب
اسم ) املهدي(اسم لشخص٬، و) القائم(٬، حيث إنه توهم أنّ )أبو سعيد اخلراساين(وهو 

؛ إنّ القائم واملهدي امسان لشخص Xلشخص آخر٬، فكان معىن جواب اإلمام الصادق 
ملنتظر هو القائم وهو املهدي أي جيمع كال االمسني٬، ال أن واحد٬، أي إنّ هذا املوعود به وا

ي القائم واملهدي لشخص معني شيء٬، املهدي غري القائم٬، والقائم غري املهدي٬، وإثبات ا̄مس
 .وحصرمها واختصاصهما به شيء آخر٬، فإثبات شيء ال يعين نفي ما عداه

                                                            
 .٥٣٦ص ١ج: الكافي -١
  .٦٧ – ٦٦ص: بصائر الدرجات مختصر -٢
  .٥٢٤ص ٣ج): اإلسالمية(الشيعة  وسائل -٣
 .٤٧١ص: الغيبة للشيخ الطوسي -٤
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ني ال تنحصر داللتها بأنه أول من فإن أول املؤمن) وهو أول املؤمنني: (ثانياً: (قوله: ثالثاً
آمن وهل هناك من يشهد له بذلك من والده اإلمام كما يدعي أو من املؤمنني كما وردت 

بأنه أول املؤمنني من الرجال وخدجية من النساء فال يوجد دليل قطعي  Xالشهادة لعلي 
ال بإمضاء نقطع به على صدق مدعاك وأما قولك لنفسك فهو دليل ظين ال يكتسب حجيته إ

  .من الشارع املقدس ومن أين تأيت لنا ¾ذا ؟ وإن سلمنا بصدق مدعاك فهو جمرد احتمال

واالحتمال اآلخر وهو أن أول املؤمنني هو ليس أول من آمن وإمنا هو أول من حيكم من 
أول  Xفعلي  Xاملؤمنني من االثين عشر مهدياً بعد اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

ثالث املؤمنني وهكذا بالترتب الطويل  Xثاين املؤمنني واحلسني  Xاملؤمنني واحلسن 
لإلمامة والقيادة واخلالفة وليس بالسبق الزمين لإلميان وبورود االحتمالني يكون األمر جممالً 

  ).وبالتايل يبطل االستدالل إن مل نقل بأن االحتمال الثاين هو األرجح عقالً

  :أقول

ية هي الكتاب الضامن هلداية من متسك به واتبعه٬، فال ميكن أن يدعيها أحد غري الوص   ١
صاحبها٬، فهذا النص التشخيصي للحجج ال ميكن أن ينتحله أحد غريهم أبدا٬ً، فإذا جاء 
صاحب الوصية وادعاها وانطبقت عليه بامسه٬، فهو صادق وحجة٬، وبالنسبة لإلمام أمحد 

وانطبقت عليه   وحاشاه   ٬، فلو كان كاذباً )أمحد( الوصية تنص عليه بامسهف Xاحلسن 
٬، والتايل باطل فاألول   والعياذ باهللا   الوصية لكانت الوصية كتاب ضالل وليس هداية 

  .مثله

تتبwعØها جيداً هل جتد أحداً ادعاها كذباً وزورا٬ً،  فهذه كل وصايا وبشارات األنبياء 
  !ائهم هل جتد أحداً ادعاها كذباً وزوراً ؟جبميع األئمة بأمس وهذه وصية النيب حممد 

فالنص الذي يصفه اهللا تعاىل بأنه الدال واملشخِّص حلجته على خلقه٬، البد أن يصرف 
ومينع عنه املدعني واملنتحلني والكاذبني٬، وإال النتفى الغرض منه٬، بل النقلب الغرض إىل 

: طب حبيبه املصطفى بقولهضده وهو الغواية والضالل٬، واهللا تعاىل صادق الوعد٬، وقد خا
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فَم%ا # ثُمَّ لَقَطَع#ن%ا م/ن#ه3 الْو%ت/ني% # لَأَخ%ذْن%ا م/ن#ه3 بِالْي%م/نيِ # و%لَو# ت%قَوَّلَ ع%لَي#ن%ا ب%ع#ض% الْأَقَاوِيلِ ﴿
  .)١(﴾م/نكُم مِّن# أَح%د� ع%ن#ه3 ح%اجِزِين%

٬، فكيف يصف ﴾إِلVا و%ح#ي! ي3وح%ىإِنْ ه3و% # و%م%ا ي%نط/ق3 ع%نِ الْه%و%ى ﴿ والرسول حممد 
٬، ومع )٢() ائتوين بكتف اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً: (وصيته عند وفاته بقوله

ذلك ينطبق هذا الكتاب على غري صاحبه فيضل من يتمسك مبا حيتويه من أمساء احلجج إىل 
  !يوم القيامة ؟

األمر ال يدعيه غري صاحبه إال بتر إنّ هذا : (Xومما يؤكد هذه احلقيقة قول الصادق 
  .)٣() اهللا عمره

وهم : (... ٬، حيث قاليف كيفية معرفة األئمة  Xوكذلك ما روي عن الصادق 
  .)٤(...) املعروفون بالوصية واإلمامة عترة الرسول 

يرسِّخ هذه احلقيقة بأوضح بيان عند حماججته لليهود النصارى  Xوجند اإلمام الرضا 
  :٬، وإليكم حمل الشاهد منهيف إثبات نبوة حممد 

عامل بالتوراة واإلجنيل٬،  Xفلما مسع اجلاثليق ورأس اجلالوت ذلك علما أنّ الرضا (... 
ل والزبور٬، ولقد بشر واهللا قد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال جبحود التوراة واإلجني: فقاال

به موسى وعيسى مجيعاً ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة أنه حممد هذا٬، فأما امسه فمحمد فال 
: Xجيوز لنا أن نقر لكم بنبوته٬، وحنن شاكون أنه حممدكم أو غريه٬، فقال الرضا 

 احتججتم بالشك٬، فهل بعث اهللا قبل أو بعد من ولد آدم إىل يومنا هذا نبياً امسه حممد ؟
؟ فأحجموا عن  أو جتدونه يف شيء من الكتب الذي أنزهلا اهللا على مجيع األنبياء غري حممد

  .)٥(...) جوابه

                                                            
 .٤٧ – ٤٤: الحاقة -١
  .٣١ص ٤ج :البخاري صحيح ،٥٣١ص ٣٠ج :األنوار بحار -٢
 .٢١٤ص: للشيخ الصدوق -ثواب األعمال  -٣
  .٤٧٩ص: للشيخ الصدوق - الخصال  -٤
 .٧٦ص٤٩ ج: بحار األنوار -٥
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فإشكالكم وتشكيككم هو عني تشكيك وإشكال اجلاثليق ورأس اجلالوت٬، وجوابنا لكم 
  .٬، فما يرد عليه يرد عليناXهو عني جواب اإلمام الرضا 

٬، فما هذا )هو أول احلاكمني(٬، ومل يقل )هو أول املؤمنني(قال  الرسول حممد    ٢
فأول املؤمنني شيء٬، وأول احلاكمني شيء آخر٬، وأمري ! التالعب واخلداع املفضوح ؟

ـ  Xاملؤمنني  ليس ألنه أول احلاكمني أو أول األوصياء٬، بل ألنه ) أول املؤمنني(مسي ب
هو  Xكما ¥رف أنت لكان مثالً السجاد  سبق اجلميع باإلميان والنصرة٬، ولو كان األمر

رابع املؤمنني٬، والتايل باطل فاألول مثله؛ ألن هناك الكثري من آمن قبل أن يولد اإلمام 
هو  Xأصال٬ً، وأيضاً على فهمك العميق يكون ثالث أوصياء اإلمام املهدي  Xالسجاد 

ثة عشر سبقوه باإلميان٬، وهذا بديهي البطالن؛ ألن مجيع الثالمثائة والثال Xثالث املؤمنني 
  !وغريهم الكثري٬، فما هذا العناد والتعصب املقيت وإنكار أوضح الواضحات ؟

فحىت التأويل ال يÄصار إليه إال عند الضرورة٬، للجمع بني النصوص املتعارضة٬، وال ضرورة 
  !قاتل اهللا البالدة .. يف املقام إال حقد الصرخي وحسده 

يف عصر الظهور٬، وهي  Xين أول من يؤمن باإلمام املهدي تع) أول املؤمنني(فيثبت أنّ 
فلماذا تتركون الظاهر وتدعون أن هناك من ! ظاهرة يف ذلك٬، أليس الظهور عندكم حجة ؟

  !يعارضه٬، رغم عدمه ؟

ـ  Xمث إنّ معىن وصف أمري املؤمنني   قد فسرها الرسول حممد ) أول املؤمنني(ب
  :بالسبق الزمين باإلميان

  .)١() أنت أول املؤمنني إمياناً وإسالماً: (Xإنه قال لعلي  عن الرسول 

أنت أول من آمن يب : يقول لعلي مسعت رسول اهللا : (٬، قالXوعن أيب ذر 
  .)٢() وصدق

                                                            
 .٢هامش ٥١١ص ٢ج: الخوئي المحقق -الفقاهة  مصباح -١
 .٥٨ص: العقبى ذخائر -٢
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يا علي٬، أنت أول املؤمنني إمياناً وأول املسلمني إسالماً : (Xلعلي وقال الرسول 
  .)١() وأنت مين مبرتلة هارون من موسى

يا علي٬، : (Xلعلي بن أيب طالب  قال رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن عباس٬، قال
أنت أول املؤمنني معي إميانا٬ً، : إنك ختاصم فتخصم بسبع خصال ليس أحد مثلهن

  .)٢(...) وأعظمهم جهادا٬ً، وأعلمهم بآيات اهللا

وأوضح الواضحات٬، ونتبع ترهات الصرخي٬، هكذا ألنه  فهل نترك تفسري رسول اهللا 
  !يريد أن ينكر الشمس يف رائعة السماء ؟ Xبسبب حقده وحسده لإلمام أمحد احلسن 

هو  Xإن الروايات تشري إىل أن أول من يبايع اإلمام : ثالثاً: [قول الصرخي: رابعاً
مث الثالمثائة والثالثة عشر٬، واحداً بعد واحد يأتون كقزع اخلريف الواحد  Xجربائيل 

من  Xواالثنان والثالثة من كل قبيلة وهم من الناس وال يوجد دليل على أن أوالد اإلمام 
ضمنهم فهم ممن حمصوا وجنحوا يف االختبارات اإلهلية يف عصر الغيبة حسب حتقيق السيد 

  .موسوعته يف) قدس سره(الصدر الثاين 

ليسوا من الثالمثائة والثالثة عشر فهذا خالف ظاهر  Xفإن قلت إن أوالد اإلمام 
الناجحني يف التمحيص يف عصر الغيبة ) ٣١٣(الرواية بأن أول املؤمنني هو منهم أي من 

وهو يبطل مدعاك بأنك معصوم وابن اإلمام املعصوم الذي حباك اهللا بالوصية كيف ختضع 
فهذا ال دليل عليه وهو ما ال يقبله ) ٣١٣(ية وإن قلت إن أوالد اإلمام من لالختبارات اإلهل

العقل واملنطق ألن من يترىب بأحضان املعصوم وهو معصوم فهو متكامل الشخصية علمياً 
  ].وروحياً وال حيتاج إىل االمتحان ليتكامل ليستحق منصب القيادة بعد أبيه

  :أقول

ن اإلميان٬، فاإلميان سابق للبيعة ولو بآن٬، وأنّ بيعة اإلمام تقدم بيان أنّ البيعة ختتلف ع   ١
يوجد قبلها  Xيف مكة عند أول قيامه واليت يكون أول مبايع فيها جربئيل  Xاملهدي 

                                                            
 .٢٠ص: بابويه بن الدين منتجب - حديثًا  األربعون -١
  .١٣٨ص: المفيد الشيخ -اإلرشاد  -٢
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٬، و¾ذا فكالم الصرخي خارج ختصصاً عن موضوعنا٬، Xمؤمنني وأصحاب لإلمام املهدي 
  !وقد تشابه عليه البقر 

٬، Xهو أول احلاكمني بعد املهدي ) أول املؤمنني(ن معىن قبل قليل قال الصرخي بأ   ٢
 :وقال بأن هذا التفسري احملتمل هو األرجح عقال٬ً، وهذا نص كالمه السابق

واالحتمال اآلخر وهو أن أول املؤمنني هو ليس أول من آمن وإمنا هو أول من حيكم من (
وليس ...... Xعسكري املؤمنني من االثين عشر مهدياً بعد اإلمام حممد بن احلسن ال

بالسبق الزمين لإلميان وبورود االحتمالني يكون األمر جممالً وبالتايل يبطل االستدالل إن مل 
 ).نقل بأن االحتمال الثاين هو األرجح عقالً

أنه من الثالمثائة والثالثة عشر٬، ) أول املؤمنني(واآلن يقول الصرخي بأن الظاهر من 
ليسوا من الثالمثائة والثالثة عشر فهذا  Xأوالد اإلمام  فإن قلت إن: (وإليكم نص كالمه

 )."٣١٣"خالف ظاهر الرواية بأن أول املؤمنني هو منهم أي من 

٬، وبأي عقل آخر )أول احلاكمني(هو ) أول املؤمنني(أوالً أنّ معىن  جحرفبأي عقل 
هو أنه من الثالمثائة والثالثة عشر٬، أي موجود يف ) أول املؤمنني(استظهر ثانياً بأن معىن 
  !عصر الظهور املبارك ؟

  .وكفى! هل ميكن إلنسان أن يزري بنفسه إىل هذا احلد يا حجة اإلسالم واملسلمني ؟

فهذا ال دليل عليه وهو ما ) ٣١٣(وإن قلت إن أوالد اإلمام من : (ه املهلهلأما قول   ٣
ال يقبله العقل واملنطق ألن من يترىب بأحضان املعصوم وهو معصوم فهو متكامل الشخصية 

  ).علمياً وروحياً وال حيتاج إىل االمتحان ليتكامل ليستحق منصب القيادة بعد أبيه

  :ففيه

عصوم ال يعين أنه البد أن يكون متكامال٬ً، فقد يكون اخللل تربية شخص يف حضن امل  أ
مث صار عدواً هلم أو  يف املُرىب وليس يف املريب٬، فهناك الكثري ممن ترىب يف أحضان األئمة 

  .مل يصل إىل الكمال املمكن له٬، وهذا õرد التنبيه على ضحالة ما توحون به
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ائرة االمتحان والبالء٬، فالدنيا إنّ القول بعصمة شخص ال يستلزم خروجه عن د   ب
  :٬، وهكذا األمثل فاألمثلكلها دار بالء وأكثر الناس بالء هم األنبياء والرسل واألئمة 

األنبياء مث الذين  اًإن أشد الناس بالء: (٬، قالXعن هشام بن سامل٬، عن أيب عبد اهللا 
  .)١() يلو¥م٬، مث األمثل فاألمثل

إنّ عظيم األجر ملع عظيم البالء وما : (٬، قالXعن زيد الشحام٬، عن أيب عبد اهللا 
 .)٢() أحب اهللا قوماً إال ابتالهم

 :وقد نص القرآن الكرمي على امتحان األنبياء 

اً قَالَ و%م/ن ذُرِّيَّت/ي و%إِذ/ اب#ت%لَى إِب#ر%اه/يم% ر%بُّه3 بِكَل/م%ات� فَأَت%مَّه3نَّ قَالَ إِنِّي ج%اع/لُك% ل/لنَّاسِ إِم%ام﴿
  .)٣(﴾قَالَ الَ ي%ن%الُ ع%ه#د/ي الظVال/م/ني%

إِنV ه%ذَا # قَد# ص%دَّقْت% الرُّؤ#ي%ا إِنَّا كَذَل/ك% ن%ج#زِي الْم3ح#ِسنِني% # ن%اد%ي#ن%اه3 أَنْ ي%ا إِب#ر%اه/يم3 و﴿
  .)٤(﴾لَه3و% الْب%لَاء الْم3بِني3

  .)٥(﴾و%أَلْقَي#ن%ا ع%لَى كُر#س/يِّه/ ج%س%داً ثُمَّ أَن%اب%و%لَقَد# فَت%نَّا س3لَي#م%انَ ﴿

  .)٦(﴾و%لَقَد# ع%هِد#ن%ا إِلَى آد%م% م/ن قَب#لُ فَن%ِسي% و%لَم# ن%جِد# لَه3 ع%ز#ماً﴿

فاالبتالء واالختبار والتمحيص ليس ذماً حىت نرته منه املعصومني؛ ألن باالبتالء تنقسم 
اهللا هلم بأ¹م ليسوا أهالً للنجاح٬، وقسم الناجحني  الناس قسمني؛ قسم الفاشلني ليثبت

ليحتج ¾م اهللا على الفاشلني بأن هؤالء مثلكم وقد اجتازوا االمتحان٬، وليثبت أنّ ما 
سيعطيهم من الكرامة ليس اعتباطا٬ً، وقد بيwن الشيخ الصدوق هذا األمر بكالم لطيف ال بأس 

  :بذكره هنا
                                                            

 .٢٥٢ص ٢ج: الكافي -١
 .٢٥٢ص ٢ج: الكافي -٢
  .١٢٤: البقرة -٣
  .١٠٦ – ١٠٤: الصافات -٤
  .٣٤: ص -٥
  .١١٥: طه -٦
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يل على اهللا تعاىل ذكره٬، واآلخر جائز٬، فأما ما واالبتالء على ضربني أحدمها يستح(
عالم  8يستحيل فهو أن خيتربه ليعلم ما تكشف األيام عنه٬، وهذا ما ال يصح له ألنه 

الغيوب٬، والضرب اآلخر من االبتالء أن يبتليه حىت يصرب فيما يبتليه به فيكون ما يعطيه من 
أنه مل  8تدي به٬، فيعلم من حكمة اهللا العطاء على سبيل االستحقاق٬، ولينظر إليه الناظر فيق

  .)١(...) يك ألسباب اإلمامة إال إىل الكايف املستقل٬، الذي كشفت األيام عنه خبربه

إذن٬، فقول الصرخي بأن خضوع املعصوم لالختبارات اإلهلية ال يقبله العقل واملنطق٬، 
ليس يف زمر¥م٬، يتضح منه أن عقل الصرخي يباين قول العقالء وساد¥م٬، وهذا يعين أنه 

 .واحلر تكفيه اإلشارة

* * *  

F٧E
إن منا بعد القائم : (أنه قال Xعن الصادق : قوله: [٦قال الصرخي يف التعليق رقم 
 ).Xاثنا عشر مهدياً من ولد احلسني 

نعم الكالم بأنه بعد القائم وليس قبل القائم وهم االثنا عشر مهدياً وهم ): ٦(التعليق 
وليس فيه داللة على دعوتك اليت تدعيها قبل ظهوره  Xوالة األمر وقادة األمة بعد اإلمام 

X.[  

تقدم إثبات أنّ معىن البعدية هنا تعين بعدية إمامتهم على حنو االستقالل٬، وهي ال : أقول
٬، بل أثبتنا أنّ املهدي األول Xأنّ مجيع املهديني ال يوجدون إال بعد وفاة أبيهم  تعين

٬، وهذا يدل على أنه موجود يف عصر Xهو أول املؤمنني بأبيه اإلمام املهدي ) أمحد(
٬، فالرواية أعاله ال تفسر مبعزل عن بقية )أول املؤمنني(الظهور املبارك ليصدق عليه أنه 

  .ألن كالمهم يفسر بعضه البعض اآلخر كالقرآن ؛روايات أهل البيت 

* * *  

                                                            
  .٣٠٥ص: للشيخ الصدوق - الخصال  -١
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F٨E
قلت للصادق جعفر بن حممد (يف البحار    ٥: وقوله: [٧قال الصرخي يف التعليق رقم 

X : يا بن رسول اهللا٬، مسعت من أبيكX  ،أنه قال يكون من بعد القائم اثنا عشر إماما٬ً
إمنا قال اثنا عشر مهدياً ومل يقل اثنا عشر إماماً ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس : فقال

 ).إىل مواالتنا ومعرفة حقنا

  :املورد عدة مناقشات هذاويف ): ٧(التعليق 

ذهن على أ¹م من عموم الشيعة ينصرف ال.....) يف الرواية إ¹م من شيعتنا): (١(املناقشة 
ومعرفة حقهم  يدعون الناس إىل مواالة أهل البيت  وليس من خصوص أهل البيت 

املغصوب يف قيادة األمة والدين وهذا هو جري العلماء العاملني على طول فترة الغيبة 
بعد أما دور املهديني  الشريفة إرشاد الشيعة وحثهم على التمسك بنهج العترة الطاهرة 

قائم آل حممد هو ليس الدعوة إىل آل حممد ومعرفة حقهم ألن حقهم املغصوب عرب قرون 
وعاد احلق إىل أهله الشرعيني وأصبح حقهم واضحاً ال غواش  Xقد استرجعه اإلمام 

  .عليه

بأن هذا هو جري العلماء وأنت ختالفهم : يرد عليك. إن األمر كذلك: فإن قلت
لتقليد املستند إىل علمي الفقه واألصول وتعتربه من علوم اليونان وختطئهم بطريق االجتهاد وا
وثانياً إنك تدعي أنك ابن اإلمام وليس من عموم . هذا أوالً وليس من علوم أهل البيت 

  .الشيعة وعلمك من اإلمام وليس من طريق الدرس والعلم كما يسري عليه العلماء

فإن إخالصهم ودينهم وتقواهم  البيت  إ¹م من الشيعة وحمبون ألهل): (٢(املناقشة 
ال يؤيد مدعى أحدهم بأنه مرسل من اإلمام ووصيه وابنه ما مل يكن هناك أثر أو دليل أو 

فلذلك جتد أن ....) إمضاء من قبل املعصوم حىت حيقق اليقني والعلم عند الناس لقبول الدعوة
نهم لقطع دابر كل من تسول يشريون إىل أصحا¾م بالقول أو التوقيع الصادر م األئمة 

له نفسه انتحال املقام الرفيع بالقرب من اإلمام كما يف زرارة أو محران بن أعني أو غريهم 
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فهل لديك ما يثبت ذلك ليحقق اليقني . من ثقا¥م بأ¹م يقولون عنا فخذوا منهم ما يقولون
  ).فإن كان لكم أثارة من علم إن كنتم صادقني(عندنا ويقطع الشك 

ومعرفة  مبا أ¹م علماء عارفون وعاملون يدعون إىل أهل البيت ): (٣(ناقشة امل
ومعرفتهم احلقيقية ليس باالدعاء الفارغ الكاذب وإمنا املعرفة  Xأي معرفة اإلمام ) حقهم

بالطريق الصحيح والنهج الصحيح النابع من القواعد الشرعية اإلسالمية وهو طريق االجتهاد 
ويؤيد ذلك ما ورد عن اإلمام الباقر . اط األحكام ملعرفة احلالل واحلراموالتقليد طريق استنب

X )ارجعوا إىل رواة (أو ما ورد يف ) يظهر قائمنا وهو أعلم الناس باحلالل واحلرام
وإمنا هي الرؤية والفحص والتدقيق والتنقيب عن . ورواة احلديث ليس نقلته فحسب) حديثنا

من احلرام وال ميكن ذلك إال بواسطة ممارسة عملية االستنباط  األدلة واالجتهاد ملعرفة احلالل
بالنظر إىل الروايات وظواهرها ودالال¥ا ومعاجلة التعارض بينها ومعرفة حجية سندها ووثاقة 
روا¥ا وهذا ال يتحقق إال عن طريق ممارسة عملية االجتهاد واالستنباط فيكون العلماء 

صدقاً وعدالً وقوالً  أهل البيت  الةامودون إىل العاملون املخلصون الصادقون املرش
ومعرفة حقهم ومعرفة خامتهم املهدي املوعود  وفعالً والدالون على معرفة أهل البيت 

X تهدون مبعرفة احلالل واحلرام أي طريق األعلمية باحلالل واحلرامõهم ا. 

معرفة  وهو الطريق املمضى ملعرفة أحقية أهل البيت  Xألنه طريق معرفة اإلمام 
وأما  Xألنه يظهر وهو أعلم الناس باحلالل واحلرام كما ورد عن اإلمام الباقر  Xاإلمام 

غري ذلك فهي دعوى بال دليل وادعاء النيابة والوصاية وابن اإلمام والعالمات الفارقة تتوفر 
وأما األعلمية فهو طريق بعيد املنال عن أي . دععند الكثري٬، وكل هذا ممكن أن يدعيه أي م

مدع ألنه الطريق الوحيد الذي ال يكمن فيه التزوير والدس واالدعاء وأقصد به الطريق 
الواقعي املستند إىل الدليل العلمي واألثر العلمي وليس االدعاء بال دليل بل بعيد عليك أنت 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم : (عاىلصاحب الدعوة واملدعى بأنك مرسل من اإلمام قال ت
  ].١١١: البقرة) صادقني
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  :أقول

ينصرف الذهن على أ¹م من .....) يف الرواية إ¹م من شيعتنا): (١(املناقشة : [قوله   ١
 مواالة أهل البيت  إىليدعون الناس  عموم الشيعة وليس من خصوص أهل البيت 
  ..]..ومعرفة حقهم املغصوب يف قيادة األمة والدين

  :أقول

٬، فالظاهر أنّ ذهنك مفارق لألذهان )ينصرف الذهن(وال تقل ) ينصرف ذهين(قل   أ
املستقيمة٬، فانصراف ذهنك دائماً حنو الوهم واخلطأ وما يفتقر إىل رائحة الدليل٬، وقد تقدم 

  .إثبات ذلك

٬، هو أ¹م من عموم الشيعة )أ¹م من شيعتنا(كيف انصرف ذهنك إىل أنّ معىن    ب
  !وليس هلم خصوصية ؟

  وكذلك كل األنبياء واملرسلني ؟ من شيعة أهل البيت  Xأليس نيب اهللا إبراهيم 

  .)١(﴾و%إِنV م/ن ش/يع%ت/ه/ لَإِب#ر%اه/يم%﴿: قال تعاىل

و%إِنV م/ن ش/يع%ت/ه/ ﴿ :8قوله : (أنه قال) عليهما السالم(عن الصادق جعفر بن حممد 
٬، فهو من شيعة علي٬، وكل من كان من شيعة النيب  Xأي إن إبراهيم ٬، ﴾لَإِب#ر%اه/يم%

  .)٢() من شيعة علي فهو من شيعة النيب صلى اهللا عليهما وعلى ذريتهما الطيبني

  :Xوصفوا بأ¹م من شيعة علي  وكذلك احلسن واحلسني 

وحيكم إمنا شيعته : (Xألشخاصٍ ادَّ̄عوا أ¹م من شيعة علي  Xقال اإلمام الرضا 
احلسن واحلسني وأبو ذر وسلمان واملقداد وعمار وحممد بن أيب بكر الذين مل خيالفوا شيئاً 
من أوامره٬، ومل يركبوا شيئاً من فنون زواجره٬، فأما أنتم إذا قلتم إنكم شيعته٬، وأنتم يف 

ه خمالفون مقصرون يف كثري من الفرائض٬، متهاونون بعظيم حقوق أكثر أعمالكم ل
                                                            

  .٨٣: الصافات -١
  .٤٩٥ص ٢ج: الحسيني الدين لشرف -اآليات  تأويل  -٢
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إخوانكم يف اهللا٬، وتتقون حيث ال جيب التقية٬، وتتركون التقية حيث البد من التقية٬، فلو 
قلتم إنكم موالوه وحمبوه٬، واملوالون ألوليائه٬، واملعادون ألعدائه٬، مل أنكره من قولكم 

 تصدقوا قولكم بفعلكم هلكتم إال أن تتدارككم ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها إن مل
  .)١() رمحة من ربكم

ال يعين نفي اخلصوصية عنهم٬، ولكن  إذن٬، فكون املهديني من شيعة أهل البيت 
األذهان اليت اعتادت االنصراف إىل الظالم واجلهل٬، أكيداً ال تفلح يف معرفة احلق واتباع 

  .عقيدة أهل البيت 

هو جري العلماء العاملني على طول فترة الغيبة الشريفة إرشاد وهذا : (... قوله   ٢
أما دور املهديني بعد قائم آل حممد  الشيعة وحثهم على التمسك بنهج العترة الطاهرة 

هو ليس الدعوة إىل آل حممد ومعرفة حقهم ألن حقهم املغصوب عرب قرون قد استرجعه 
  ).وعاد احلق إىل أهله الشرعيني وأصبح حقهم واضحاً ال غواش عليه Xاإلمام 

  :أقول

ال أدري هل انصرف ذهن الصرخي هنا إىل أنّ املهديني يف هذه الرواية هم العلماء يف   أ
إن كان كذلك فهو غري مستغرب بعد أن مسعنا كثرياً من ! ؟ Xغيبة اإلمام املهدي 

ذهن الصرخي إىل أنّ نفس هذه الرواية وغريها من  االنصراف العشوائي٬، ولكن أمل ينتبه
  !ما هذا البالء يا رب ؟! ؟ Xهم بعد القائم ) املهديني(الروايات تنص على أنّ هؤالء 

٬، ولكن ليس من دورهم Xالصرخي هنا يقول بأنّ دور املهديني هو بعد القائم    ب
ه هذا الفهم ٬، وال أدري كيف سولت له نفسالدعوة إىل آل حممد ومعرفة حقهم 

  !السقيم ؟

وأ¹م يدعون الناس إىل والية أهل البيت  Xفالرواية نفسها تنص على أ¹م بعد القائم 
  !ومعرفة حقهم٬، فهل نترك نص الرواية ونتمسك بانصراف ذهن الصرخي وفلسفته ؟ 

                                                            
 .١٥٨ص ٦٥ج: األنوار بحار-١
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سيكون  املهديون بعد القائم٬، ولكن دعو¥م ملعرفة حق أهل البيت : فهل نقول مثالً
  !؟Xام القائم قبل قي

٬، ولكن هذا الدور Xنعم٬، الرواية تتكلم عن املهديني الذين بعد القائم : أم نقول مثالً
  !املسند هلم٬، يقوم به العلماء يف الغيبة ؟

  !!!سبحان واهب العقول 

سيدعون الناس إىل والية أهل  Xبعد القائم  الرواية تنص على أنّ املهديني    ج
ال  Xال٬، هذا ليس صحيحاً؛ ألن بعد املهدي : البيت ومعرفة حقهم٬، والصرخي يقول

وحقهم قد مت بيانه متاماً على يد  يوجد موضوع هلذه الوظيفة؛ ألن والية أهل البيت 
  .Xصاحب الزمان 

سات اليت قدمت فإذا كان الصرخي ال يعي ما يقول٬، فما هو دور جلنة البحوث والدرا
وما هو دور املركز اإلعالمي حملمود الصرخي الذي وافق على طبع الكتاب ! هلذا الكتاب ؟

نعم٬، الطيور على أشكاهلا تقع٬، وشبيه الشيء منجذب إليه٬، فالظاهر أنّ اجلماعة ! ونشره ؟
ولكن إن ! دور حممود الصرخي وهو يرى هذه املهزلة ؟هو مث ما !  )املاركة(كلهم نفس 

  !رف السبب بطل العجب٬، فنتاج البيض على شاكلة أمه ع

ومقاما¥م وواليتهم سيتم يف  فما هو دليل الصرخي على أنّ متام حق أهل البيت 
  !املقدس ؟ هبعد قيام Xالسنني القليلة اليت سيعيشها احلجة صاحب الزمان 

٬، مستعدة وهل الناس اليت هي يف مرحلة بداية اليقظة٬، وللتو خرجت من أظلم جاهلية
  !ومقاما¥م وحقيقة علمهم وواليتهم ؟ لتقبل متام حق أهل البيت 

هل يعرفون قدر اإلمامة وحملها من : (بقوله Xهذا املقام الذي يصفه اإلمام الرضا 
األمة فيجوز فيها اختيارهم٬، إنّ اإلمامة أجل قدراً وأعظم شأناً وأعال مكاناً وأمنع جانباً 

ا الناس بعقوهلم٬، أو ينالوها بآرائهم٬، أو يقيموا إماماً باختيارهم٬، وأبعد غوراً من أن يبلغه
اإلمام كالشمس الطالعة ا�للة بنورها للعامل وهي يف األفق حبيث ال تناهلا  ..........
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فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام٬، أو ميكنه اختياره٬، هيهات  ........األيدي واألبصار 
هيهات٬، ضلت العقول٬، وتاهت احللوم٬، وحارت األلباب٬، وخسئت العيون٬، وتصاغرت 
العظماء٬، وحتريت احلكماء٬، وتقاصرت احللماء٬، وحصرت اخلطباء٬، وجهلت األلباء٬، 

شأنه٬، أو فضيلة وكلت الشعراء٬، وعجزت األدباء٬، وعييت البلغاء٬، عن وصف شأن من 
من فضائله٬، وأقرت بالعجز والتقصري٬، وكيف يوصف بكله٬، أو ينعت بكنهه٬، أو يفهم 
شيء من أمره٬، أو يوجد من يقوم مقامه ويغين غناه٬، ال كيف وأىن ؟ وهو حبيث النجم 
من يد املتناولني٬، ووصف الواصفني٬، فأين االختيار من هذا ؟ وأين العقول عن هذا ؟ 

  .)١() ..... ؟ ذاوأين يوجد مثل ه

فإذا قلنا يف الرجل منا شيئاً وكان يف : (... Xأمل يقرأ الصرخي قول اإلمام الصادق 
  .)٢() ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك

وواليتهم فقط ال حيتاج إىل دعوة وتعريف بعد وفاة اإلمام  مث ملاذا حق أهل البيت 
٬، ليقل الصرخي حىت اهللا سبحانه ال حاجة إىل الدعوة إىل توحيده وطاعته Xاملهدي 

أيضاً قد بيَّن ذلك يف حياته وانتهى األمر٬، وقضي األمر  Xوعبادته؛ ألنّ اإلمام املهدي 
  !الذي فيه تستفتيان 

قد وصلوا إىل الكمال يف التوحيد  Xأي إنّ مجيع أفراد األمة يف حياة اإلمام املهدي 
  ! ٬، أو يزيدهم علماً بهاخل٬، فال حيتاجون إىل من يدعوهم إىل ذلك... ةواإلمام

  !واهللا املستعان على ما تصفون 

بأن هذا هو جري العلماء وأنت : يرد عليك. إن األمر كذلك: فإن قلت: (قوله   ٣
ختالفهم وختطئهم بطريق االجتهاد والتقليد املستند إىل علمي الفقه واألصول وتعتربه من 

وثانياً إنك تدعي أنك ابن اإلمام . هذا أوالً ليونان وليس من علوم أهل البيت علوم ا

                                                            
 .٢٠٣ – ١٩٩ص ١ج: الكافي -١
  .٥٣٥ص ١ج: الكافي -٢
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وليس من عموم الشيعة وعلمك من اإلمام وليس من طريق الدرس والعلم كما يسري عليه 
  ).العلماء

  :أقول

مالك هداك اهللا ال تنفك تؤسس على أوهام وتريد أن تفرع ! أي أمر وأي كذلك ؟  أ
  !منها ؟

لعلماء هنا أجنيب عن الرواية اليت هل حمل النقاش٬، كما بينت قبل قليل٬، وهو زج ا   ب
  !من احل̄ول الفكري 

أما مسألة الفقه واألصول أيضاً ال دخل هلا يف موضوعنا باملرة٬، وهي شنشنة أعرفها    ج
من أخزم٬، وهي مسألة يطول الكالم فيها٬، واعتراضنا هو على تأسيس قواعد عقلية لتكون 
طريقاً إىل استنباط األحكام الشرعية٬، وموضوع وجوب التقليد األصويل قد فصلت الكالم 

وأبطلت ما أورده الصرخي من أدلة مزعومة وبينت )  امليزانالصرخي يف(فيه يف كتاب 
  !جهله بأبسط األمور٬، واىل اآلن مل أمسع منه حرفاً واحداً يف الرد عليَّ 

فإن إخالصهم  إ¹م من الشيعة وحمبون ألهل البيت ): (٢(املناقشة : [قوله   ٤
وابنه ما مل يكن هناك  ودينهم وتقواهم ال يؤيد مدعى أحدهم بأنه مرسل من اإلمام ووصيه

....) أثر أو دليل أو إمضاء من قبل املعصوم حىت حيقق اليقني والعلم عند الناس لقبول الدعوة
يشريون إىل أصحا¾م بالقول أو التوقيع الصادر منهم لقطع دابر  فلذلك جتد أن األئمة 

ارة أو محران بن كل من تسول له نفسه انتحال املقام الرفيع بالقرب من اإلمام كما يف زر
فهل لديك ما يثبت . أعني أو غريهم من ثقا¥م بأ¹م يقولون عنا فخذوا منهم ما يقولون

  )].فإن كان لكم أثارة من علم إن كنتم صادقني(ذلك ليحقق اليقني عندنا ويقطع الشك 

 :أقول

أول (مل تأتÂ جبديد يف هذه املناقشة كما هي عادتك٬، فقد تقدم بيان االستدالل على   أ
منها ما يثبت إمامة املهديني من ذرية ) البالغ املبني(٬، والروايات املذكورة يف كتاب )املؤمنني
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 Xوصي ورسول اإلمام املهدي ) أمحد(القائم على حنو العموم٬، ومنها ما يثبت أوهلم 
  .فتأمل وال تكن عجالً.  به على حنو اخلصوصوأول املؤمنني

املهدي  اماإلموكذلك تقدم بيان الفرق بني حال األئمة عند حضورهم٬، وبني حال    ب
X يف عصر الظهور٬، وقياس أحدمها على اآلخر هو قياس مع الفارق٬، وهو حمل منع.  

ية أم رواية ٬، هل هذه آية قرآن)فإن كان لكم أثارة من علم إن كنتم صادقني: (قولك   ج
  !أم ماذا ؟

ا/ئْت3ونِي بِك/ت%ابٍ مِّن قَب#لِ ه%ذَا أَو# أَثَار%ة� مِّن# ع/لْمٍ إِن كُنت3م# ...﴿: فنص اآلية هكذا
  .٬، هذا للتنبيه فقط)١(﴾ص%اد/ق/ني%

 مبا أ¹م علماء عارفون وعاملون يدعون إىل أهل البيت ): (٣(املناقشة : [قوله   ٥
ومعرفتهم احلقيقية ليس باالدعاء الفارغ الكاذب وإمنا  Xأي معرفة اإلمام ) ومعرفة حقهم

املعرفة بالطريق الصحيح والنهج الصحيح النابع من القواعد الشرعية اإلسالمية وهو طريق 
ويؤيد ذلك ما ورد عن . االجتهاد والتقليد طريق استنباط األحكام ملعرفة احلالل واحلرام

ارجعوا إىل (أو ما ورد يف ) يظهر قائمنا وهو أعلم الناس باحلالل واحلرام( Xباقر اإلمام ال
وإمنا هي الرؤية والفحص والتدقيق . ورواة احلديث ليس نقلته فحسب) رواة حديثنا

والتنقيب عن األدلة واالجتهاد ملعرفة احلالل من احلرام وال ميكن ذلك إال بواسطة ممارسة 
ر إىل الروايات وظواهرها ودالال¥ا ومعاجلة التعارض بينها ومعرفة عملية االستنباط بالنظ

حجية سندها ووثاقة روا¥ا وهذا ال يتحقق إال عن طريق ممارسة عملية االجتهاد واالستنباط 
صدقاً  فيكون العلماء العاملون املخلصون الصادقون املرشدون اىل موالة أهل البيت 

ومعرفة حقهم ومعرفة خامتهم  لى معرفة أهل البيت وعدالً وقوالً وفعالً والدالون ع
هم اõتهدون مبعرفة احلالل واحلرام أي طريق األعلمية باحلالل ) X(املهدي املوعود 

  ].واحلرام

  
                                                            

  .٤: األحقاف -١
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  :أقول

يقال إنه كان أعمى مل يبصر منذ الوالدة٬، وعندما كرب رجع له البصر لوقت قصري   أ
. البصر٬، فسأل ابنه عن ما رأى٬، فقال هي دجاجة يا أيبجداً ومل ي̄ر فيه إال دجاجة٬، مث فارقه 

هل هي حبجم الدجاجة٬، وإذا : فكان بعد ذلك إذا تكلموا أمامه عن الفرس٬، يقول هلم
ويوم من األيام مسع صوت طائرة٬، .. هل هو حبجم الدجاجة : تكلموا عن اجلمل٬، يقول هلم
  ! من الدجاجة أم أصغر ؟وهل هي أكرب: فقال هلم. فسأل عنها فقالوا له إ¹ا طائرة

والصرخي اآلن مبلغ علمه هو فقط االجتهاد والتقليد٬، فنراه يزجه يف أي موضوع وإن 
فنحن نتكلم عن حجج اهللا تعاىل وأوصياء صاحب ! كان بعيداً عنه بعد املشرق عن املغرب 

  ... !الزمان٬، وهو يتكلم عن االجتهاد والنظر واالستنباط واإلسناد 

يستعملون االجتهاد والنظر والرأي٬، أم إ¹م مÄشرِّعون عن  فهل حجج اهللا واألئمة 
  !اهللا تعاىل ال يتجاوزون ذلك قيد شعرة ؟

ويستدل مبعرفة اإلمام املعصوم باحلالل واحلرام٬، وال أدري ما دخل معرفة املعصوم    ب
وهل ! اõتهدين ؟وهل طريقة معرفة املعصوم للحالل واحلرام هو كمعرفة ! بالعلماء ؟

  .ال أدري ما منشأ هكذا عشوائية وقلة تدبر! رأيه واجتهاده مثالً ؟باملعصوم جيتهد ويعمل 

٬، )فيها إىل رواة حديثنا واعفارجوأما احلوادث الواقعة (وينقل معىن جزء من توقيع    ج
٬، والراوي هو الناقل٬، ولكن هذا ال يستسيغه الصرخي) رواة احلديث(فاحلديث ينص على 

هكذا دفعاً بالصدر ! بل البد أن يضيف إليه مع نقل الرواية النظر واالجتهاد وما إىل ذلك 
  !بال أي دليل 

  !اخل٬، هم العلماء ... مث يقول فيكون الدالون على أهل البيت ومعرفة حقهم   د

ما عالقة ذلك باملهديني الذين يقودون األمة بعد وفاة ! فعالً إن عشت أراك الدهر عجباً 
  !وواليتهم ؟ ويدعون الناس إىل معرفة حق أهل البيت  Xحممد بن احلسن 
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يستلزم عدم من يدعو آلل  Xهل إذا كان هناك من يدعو آلل حممد قبل قيام القائم 
  !؟ Xبعد وفاة القائم  حممد 

  !ه ءعلى الدنيا العفا بعد أن كان دعاة العقل أعدا

وهو الطريق املمضى ملعرفة أحقية أهل البيت  Xألنه طريق معرفة اإلمام : [قوله   ٦
ألنه يظهر وهو أعلم الناس باحلالل واحلرام كما ورد عن اإلمام  Xمعرفة اإلمام  

وأما غري ذلك فهي دعوى بال دليل وادعاء النيابة والوصاية وابن اإلمام  Xالباقر 
وأما األعلمية فهو . دعوالعالمات الفارقة تتوفر عند الكثري٬، وكل هذا ممكن أن يدعيه أي م

طريق بعيد املنال عن أي مدع ألنه الطريق الوحيد الذي ال يكمن فيه التزوير والدس 
واالدعاء وأقصد به الطريق الواقعي املستند إىل الدليل العلمي واألثر العلمي وليس االدعاء بال 

قل : (عاىلدليل بل بعيد عليك أنت صاحب الدعوة واملدعى بأنك مرسل من اإلمام قال ت
  ].١١١: البقرة) هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني

  :أقول

نعم٬، طريق معرفة املعصوم احلجة هو الطريق املمضي من قبل الشارع املقدس٬، ولكن   أ
ليس املمضي من قبل أهوائكم وأوهامكم٬، والشارع املقدس أكد على أنّ احلجة يعرف 

  .وأنتم من الثالث براء٬، وهللا احلمد النص٬، والعلم٬، وحاكمية اهللا تعاىل٬،: بثالث أمور

 والعلم هو القرآن الكرمي٬، الثقل األكرب٬، الذي هو يف كل زمان يدل على األئمة 
  .واألئمة يدلون عليه

: ٬، قال)١(﴾إِنV ه%ذَا الْقُر#آنَ يِه#د/ي ل/لVت/ي ه/ي% أَقْو%م3﴿: يف قوله تعاىل Xعن أيب عبد اهللا 
  .)٢() يهدي إىل اإلمام(

                                                            
  .٩: اإلسراء -١
  .٢١٦ص ١ج: الكافي -٢
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حىت احلالل واحلرام مرجعه القرآن و! فهل الذي يهدي لإلمام هو أصول الفقه أم القرآن ؟
 .الكرمي٬، فالقرآن هو أصل الفقه ومعدنه

أما زعمك بأن الدليل إىل معرفة اإلمام هو األعلمية يف األصول العقلية٬، فهذا أول    ب
: الكالم ومصادرة واضحة٬، وهو ممنوع؛ ألن االستدالل بالشيء فرع إثباته٬، وكما يقال

العرش مث النقش٬، فعليك قبل أن تستفرغ ترهاتك أمامنا أن تثبتها بالدليل العلمي القطعي٬، 
  .منا ¾احىت جيوز لك أن تلز

ولكن من أين لكم اتباع األسلوب الرصني يف احلوار واملناظرة٬، وقد ابتليتم باجلهل 
  !املركب ؟

مث إذا كانت العالمات الفارقة والنص والقرآن الكرمي ال ¥دي إىل معرفة احلجة٬،    ج
يف مقام هداية األمة وخصوصاً يف آخر الزمان٬، هل ذكروا  فلماذا ذكرها أهل البيت 

ذلك عبثاً وحاشاهم٬، أم أن أذهانكم قد عبث ¾ا إبليس اللعني٬، فجعلها ترى املقاييس 
  !مقلوبة؟

* * *  

F٩E
فاملتدبر يف هذه األحاديث حني يزيل : وقال املدعي: (٨وقال الصرخي يف التعليق رقم 
ه جيد أنّ دعوة أمحد احلسن غري خمالفة ملا جاء عن أهل العمى عن عينه والتعصب عن قلب

 Xوهذه األحاديث تنص على أنّ أول املؤمنني وأول أنصار اإلمام املهدي . البيت 
 .ومن شيعته Xامسه أمحد ومن أهل البصرة وأنه من ذرية اإلمام املهدي 

ات ال تنطبق لقد ثبت لك وللجميع ما مر من مناقشات أن الرواي: أقول): ٨(التعليق 
  ).على دعوتك وأن ما تدعيه هو كذباً وزوراً
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  :أقول

مل يثبت سوى جهلك وضحالة أفكارك٬، ولوال الواجب من بيان احلق وفضح اجلهل   أ
  .وأهله ملا كلفت نفسي بالنظر إىل كتابك فضالً عن الرد عليه

وليس لك ... نعم٬، احلق واضح ملن كان هلم أعني يبصرون ¾ا وآذان يسمعون ¾ا    ب
  .وأمثالك يا صرخي٬، فال تتكلف ما ليس لك

* * *  

F١٠E
فإن قلتم إنّ وجود اسم أمحد احلسن يف : وقال: (٩قال الصرخي يف التعليق رقم 

 .الروايات ليس دليالً على صحة مدعاه

  ).احلق بعد ما تبني من التهافت واالدعاء بغري دليلوهذا هو : أقول): ٩(التعليق 

مايل أرى التهافت يتكلم عن نفسه٬، فقد ثبت أنك تسيء فهماً فتسيء إجابة٬، وإذا : أقول
هل نتمسك حبجج اإلسالم ! ووصاياهم٬، فبمن نتمسك ؟ تركنا كالم أهل البيت 

  ".و%الْم%طْلُوب3ض%ع3ف% الطVال/ب3 ! "واملسلمني كالصرخي ومن على شاكلته ؟

* * *  

F١١E
فأقول لكم كثري من اليهود النصارى : قال املدعي: [١٠قال الصرخي يف التعليق رقم 

ألنه كان مذكوراً يف التوراة واإلجنيل٬، فآمنوا به مبجرد  منوا برسالة نبينا حممد آوغريهم 
أن سألوه بعض املسائل وبعضهم آمنوا به مبجرد أن مسعوا كالمه بل بعضهم آمن به مبجرد 
أن رآه وهؤالء هم أهل البصائر٬، وأما الذين قست قلو¾م فكفروا به حىت عندما أظهر هلم 

عØ̄مى الْأَبØ̄صارÄ ̄ولَكÂنØ ̄تعØ̄مى الْقُلُوبÄ الÐتÂي فÂي ال ̄ت: (املعجزات واآليات الكربى٬، قال تعاىل
 .٤٦ من اآلية: احلج) الصُّدÄورِ



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٦٨

أل¹م وباقي األئمة  Xمنوا باإلمام علي آوأيضا كثري من اليهود والنصارى 
وجدوهم مذكورين يف كتبهم٬، والقصص مذكورة يف مصادرها أعرضنا عن ذكرها مراعاة 

حاطة فلرياجع حبار األنوار وإلزام الناصب والكايف وغريها من لالختصار٬، ومن أراد اإل
  .مصادر احلديث

نعم الكثري من اليهود والنصارى وغريهم آمنوا برسالة نبينا حممد : أقول): ١٠(التعليق 
ألنه مذكور عندهم يف التوراة واإلجنيل ومبجرد أن رأوه ومسعوا كالمه آمنوا به فالرسول  

صاحب القضية وهو املوعود يف كتبهم ومجيع ما وجدوه ينطبق  هو صاحب الرسالة وهو
وواقعاً أما أنت فليس بالرجل املوعود وتذكره الكتب السماوية أو تذكره  ظاهراًعليه 

سوى تلك الرواية اليت أورد¥ا وهي ضعيفة السند إن صح أن نقول  روايات أهل البيت 
وعلى ما اعتقد ويعتقد اجلميع وكل عنها رواية وإال هي خرب منقول عن سطيح الكاهن 

مؤمن عاقل إذا كانت عقيدتنا تعتمد على أخبار الكهنة فنقرأ على اإلسالم السالم فأنت 
الذي تدعي لنفسك مرقى عالياً ومكاناً مستعلياً فتنقاد القلوب القاسية والعيون املغشية 

ليهود والنصارى للنيب فإن ما تذكره من مسألة ا. والنفوس املظلمة إىل االحنراف والضالل
أل¹م أصحاب القضية والرسالة واقعاً واهللا أشار إليهم بذلك وأما أنت فليس  وأهل بيته 

  ].من يشري إىل مدعاك إال سطيح الكاهن

  :أقول

هذا اعتراف منك حبجية األخبار والوصايا والبشارات وداللتها على احلجة٬، ولكنك   أ
  !قبل قليل أنكرت ذلك٬، فهل إن ذاكرتك مثقوبة ؟

مث إنّ اليهود والنصارى يف وقت االحتجاج عليهم بتلك الوصايا والبشارات٬، مل    ب
جرده حجة يف كتبهم مب ٬، يعين أنّ ذكر حممد يكونوا قد ثبت عندهم حق حممد 

الVذ/ين% ي%تَّبِع3ونَ الرَّس3ولَ النَّبِيَّ ﴿: ودليل عليهم٬، وقد نص اهللا تعاىل على هذا بقوله تعاىل
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فَالVذ/ين% آم%ن3واْ بِه/ و%ع%زَّر3وه3 ......  اُألمِّيَّ الVذ/ي ي%جِد3ون%ه3 م%كْت3وباً ع/ند%ه3م# ف/ي التَّو#ر%اة/ و%اِإلن#جِيلِ
ـئ/ك% ه3م3 الْم3فْل/ح3ونَو%ن%ص%ر3وه3 و%اتَّب%   .)١(﴾ع3واْ النُّور% الVذ/ي% أُنزِلَ م%ع%ه3 أُو#لَ

فهؤالء اليهود والنصارى الذين اتبعوا ما مذكور يف كتبهم منذ مئات السنني أفضل 
  .منكم؛ أل¹م صدقوا واتبعوا٬، وأنتم كذبتم وعصيتم وحاربتم

عليه أنت  الذي تعلق يكالمأي رواية عن سطيح تقصد٬، فهذا .. مهالً يا صرخي    ج
  !اآلن ال يوجد فيه ذكر سطيح الكاهن٬، أم إنك كحاطب ليل ال يدري أين يضع فأسه ؟

بأ¹ا الكتاب  عند وفاته٬، اليت وصفها الرسول  فنحن حنتج بوصية رسول اهللا 
  .٬، وهذا رأس مالناالعاصم من الضاللة٬، وبغريها من روايات آل حممد 

بل ال يوجد ذكر يف كتاب البالغ املبني لسطيح الكاهن٬، وميكن للقراء االطالع على 
كتاب البالغ املبني الذي يرد عليه الصرخي اآلن٬، ليعلموا ويتيقنوا بأنه ال يوجد ذكر لسطيح 

وجد يف الكتاب خرب منقول عن سطيح الكاهن٬، وبعد ذلك يالكاهن يف مجيع الكتاب٬، وال 
  !اخلداع عند الصرخي يتبني مدى الكذب و

  فما دهاك حىت التصق ذهنك خبرب سطيح٬، هل ألن شبيه الشيء منجذب إليه ؟

يكون صاحب حجة  إذن٬، أنت تعترف بأن الذي تدل عليه روايات أهل البيت   د
الذي دلّ عليه التوراة واإلجنيل٬، وهذه هي الكربى اليت قبل قليل  ودليل٬، كمحمد 

  .الصغرى٬، وهذا يعين أنّ الكربى مسلÐمةٌ عندك٬، وهو املطلوبأنكر¥ا٬، مث جئت لترد على 

ولكن هل سيستقر الصرخي على هذا٬، أم إنه سرعان ما ينسى وينقض ما بناه قبل 
  !حلظة؟

إمام حق٬، ولكن الروايات  فإن قلت بأنّ الذي تدل عليه روايات أهل البيت   هـ
  .Xاليت تزعمو¹ا ال تدل على السيد أمحد احلسن 

                                                            
 .١٥٧: األعراف -١
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بأنّ هذا أول الكالم٬، فعدم اتضاح داللة الروايات عندك على مطلبنا ال يدل : لك قلنا
على أ¹ا واقعاً غري دالة٬، فقد تكون عند غريك دالة على مطلبنا٬، أي إنّ عدم اتضاح الداللة 
على شيء معني عند زيد٬، ال يعين أن من حق زيد أن يقول بعدم وجود ذلك الشيء؛ ألن 

على عدم الوجود٬، فقد يكون اخللل يف متلقي النص ال يف النص٬، فيلزم عدم الوجدان ال يدل 
زيداً إثبات الدليل على عدم ذلك الشيء بعد أن مل يثبت عنده وجوده٬، أي إن قناعته بعدم 

  .الوجود تبقى خاصة به وال يستطيع أن يفرضها على غريه

* * *  

F١٢E
إضافة إىل وجود : اجلانب الغييب ثانياً: قال املدعي: [١١قال الصرخي يف التعليق رقم 

أُيد أيضاً من جانب الغيب كاألخبارات الغيبية  اسم أمحد احلسن يف روايات أهل البيت 
ذَلÂ̄ك الْكÂ̄تابÄ ال ̄ريØ̄ب فÂيهÂ * امل : (والرؤيا الصادقة واملكاشفات باألئمة األطهار٬، قال تعاىل

 .٣  ١: البقرة) لْ̄غيØبِ ̄ويÄقÂيمÄونَ الصَّالةَ ̄ومÂمَّا ̄ر̄زقْ̄ناهÄمØ يÄنØفÂقُونَالÐذÂي̄ن يÄؤØمÂنÄونَ بِا* هÄدى) لÂلْمÄتَّقÂ̄ني 

بارات الغيبية٬، وقد حصلت ورأى كثري من املؤمنني االخفقد أخرب أمحد احلسن بكثري من 
مكاشفات باألئمة األطهار وأكدوا هلم بأنّ أمحد احلسن على حق وأنه رسول لإلمام املهدي 

أو أحد األئمة  Xوأما الرؤيا فقد حصلت لعشرات املؤمنني وشاهدوا اإلمام املهدي . 
يف املنام وهم يؤكدون على أن أمحد احلسن ) عليها السالم(أو فاطمة الزهراء األطهار 

  .وعلى الناس نصرته Xمرسل من اإلمام املهدي 

ا بداللة انطباقها على دعوتك بعد ما عرفنا سابقاً أنّ الروايات اليت تدعيه): ١١(التعليق 
ثبتت لدينا أ¹ا ال تنطبق بل تأكد لدينا بأنك مدعي وليس صاحب قضية حقة بل ال يوجد 

مناقشة الرؤيا والغيبيات اليت تدعيها ال مثرة فيها أل¹ا  إنوبالتايل . ما يدل على صدق مدعاك
ه بعض الناس وإعجا¾م ال حتمل على شيء لعدم توفر موضوعها وهو القضية احلقة فإن ما رآ

بأطروحتك من شدة املكر واخلداع والتضليل فإ¹م أصبحوا وهلني بل ارتبطت نفوسهم ¾ا 
  .فأصبح العقل الباطن منتج هلذه األفكار الختمارها بداخله
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أذكر لك واقعة ألحد اإلخوة املؤمنني وقد ذكرت يف أحد الردود على دعوتك وهي 
النيب حيىي بن زكريا فقال له يا نيب اهللا باهللا عليك إال  عكس ما رأى أصحابك وهو أنه رأى

حكمت يل بني دعوة السيد حممود احلسين ودعوة أمحد احلسن فقال له إن دعوى السيد 
حممود احلسين هي احلقة وأما دعوى أمحد احلسن فهي دعوة باطلة وإن مدعيها كاذب 

أبرأ من حول اهللا وقوته وأدخل وضال٬، وأقسم هذا الرجل على ما رأى بقسم الرباءة فقال 
فهل هذه . يف حويل وقويت إن كنت كاذباً يف قص هذه الرؤيا وإن ما رأيته حقاً وصدقاً

الرؤية حجة عليك وعلى أصحابك ألنك تعتقد حبجيتها القاطعة ؟ وعليها يترتب عليك أن 
جة تتوب إىل اهللا وأصحابك معك وإن كنت تقول إن هذه الرؤية غري صحيحة وليست حب
  ].فنقول كيف ترجح رؤيا أصحابك وتقطع حبجيتها هذا ترجيح بال مرجح وهو باطل قطعاً

  :أقول

عدم ثبو¥ا واقعاً وال يعين أن من حقك أن  عينيثبوت عدم داللة الروايات عندك ال    ١
بالكذب٬، بل ثبت فيما سبق أنه ال يثبت عندكم سوى الوهم  Xترمي اإلمام أمحد احلسن 

والزلل٬، وأما احلق والدليل٬، فأنتم أعداؤه؛ ألنكم جتهلون الدليل وطريق معرفته٬، ومن جهل 
  .شيئاً عاداه

 ىكالرؤ٬، فتكون الطرق الغيبية Xوبعد أن أثبتنا النص والوصية بأمحد احلسن    ٢
و ريب٬، و¾ذا يتطابق النقل والغيب على تأييد دليل تشخيص ومؤيد ملن بقي عنده شك أ

  .Xدعوة السيد أمحد احلسن 

األنصار وإعجا¾م  ̄ولَهÂأما قولك بأن هذه الرؤى مصدرها العقل الباطن٬، بسبب    ٣
  .بالدعوة اليمانية

  :ففيه



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٧٢

ال ميكن أن تكون من حديث النفس أو العقل  إنّ الرؤى باحلجج املعصومني   أ
ال ميكن للشيطان أن  أنت؛ ألن الروايات أكÐدت على أن احلجج الباطن كما تسميه 

  !يتمثل ¾م٬، فأىن تؤفكون ؟

إن كنت تزعم أنّ رؤى األنصار ناشئة من وهلهم بالدعوة وصاحبها٬، فماذا تقول    ب
مبن رأوا رؤى قبل أن يؤمنوا بالدعوة٬، وماذا تقول مبن رأوا رؤى قبل أن يسمعوا بالدعوة 

  أصالً ؟

  .)١(﴾ت% الVذ/ي كَفَر% و%اللّه3 الَ ي%ه#د/ي الْقَو#م% الظVال/م/ني%فَب3هِ﴿

يذم فيها  Xخوتكم رأى رؤيا بنيب اهللا حيىي بن زكريا اوأما زعمك بأنّ أحد    ٤
  :فهو مردود من جهات. ٬، وميدح حممود الصرخيXاإلمام أمحد احلسن 

  :اجلهة األوىل

قد ثبت على رؤوس األشهاد بأ¹م أناس   وال أقول كلهم   إنّ أكثر أتباع الصرخي 
متسافلون أخالقياً إىل أبعد احلدود٬، بل إن قائدهم حممود نفسه قد بلغ الغاية يف التسافل 
واالحنطاط األخالقي٬، وهذا ليس ¥جماً مين وال ا¥اماً فارغاً عن الدليل٬، فمن شاء التأكد 

م ومبالغتهم يف السب والشتم ولريى كذ¾) االنترنت(فليطلع على مركزهم اإلعالمي على 
وكل ما ينبو عنه الطبع اإلنساين فضالً عن الطبع الديين٬، وقد خاض معهم األنصار وفقهم 

والسب  حاهللا عدة مناظرات وحوارات علمية أخالقية جا¾ها الصرخية بالكذب املفضو
ينه قطرة والشتم بل والتعدي على األعراض بكلمات نابية يترفع عنها حىت من مل يكن يف جب

أي   حياء٬، وتعمدوا وضع وافتراء القصص الكاذبة املنحطة على بعض األنصار وهم 
  !يعلمون جيداً أ¹م يكذبون ¾ذه القصص واحلكايات  –الصرخية 

والطامة الكربى أنّ حممود الصرخي نفسه حيدو يف أوهلم ويؤيدهم ويصفهم بأ¹م مؤيدون 
وإن أردت اإلطالع على احنطاط ! بروح القدس٬، ويسمي كالمهم هذا نزاالً مقدساً 

                                                            
  .٢٥٨: البقرة -١
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كاتب هذه السطور لبيان  كتبه٬، )الصرخي يف واد سحيق(الصرخي نفسه٬، فعليك بكتاب 
ىل أدىن مستويات اإلنسانية٬، وكالمي هذا موثق مهجية هذا الشخص وافتقاره إ ىمد

ويستطيع أي منصف االطالع عليه٬، ليعلم أين اآلن متحفظ جداً يف اختيار الكلمات يف 
  !وصف هؤالء املتسافلني٬، وإال فهم مما تعجز الكلمات عن وصف حاهلم املخزي 

ال أنّ ومل يردعهم عن فحش الكالم وجود نساء مشاركات يف املنتدى٬، حىت وصل احل
على هذا احلال املزري واخللق الشنيع٬، وتنكل ¾م على ما  إىل االعتراضتضطر إحدى النساء 

ينشرونه من كالم فاحش يدل على عدم غري¥م وعفتهم٬، وإليكم صورة ملشاركة تلك املرأة٬، 

ـ    ):بنت املصطفى(واليت تتسمwى ب

وبسبب عزوف بعض أتباع الصرخي عن هذا الشذوذ أو عدم تفاعلهم معه٬، ا¹ال عليهم 
أتباع  همبالسب والشتم الذي ال يتصوره عقل٬، واملصيبة أنّ هؤالء الذين يسب أهل الفحش

  !الشذوذ الصرخي هم آيات وحجج حسب ما يسمو¹م٬، وهم كانوا معهم يف نفس اخلط 

 شكوى شكوى شكوى

مخصصة للرجال فقط ام للرجال  الل هذه الفترةهل ان منتديات مرآزنا االعالمي المبارك وخ
مكتوب  ان تدخل المؤمنات وترى ما والنساء واذا آانت لهما معا فهل يرضى عاقل وصاحب غيرة

  .....في المنتديات والرسائل القصيرة

  ......انتم ايها االدارة اين المشرفون على الموقع اين

المشارآات تعبر عن وجهة رأي اصحابها ونحن عليكم ولكن وآما تقولون  رأينا نفرض نحن ال
 رأينا ليطلع المسؤولون عليها ليبدوا رأيهم اتجاهها فأذا آنا مصيبين يؤيدوننا واذا نعبر عن وجهة

وبأمكاننا  بئس مخطئيين فيرشدوننا واذا آانت المصلحة والنصرة منحصرة بهذا االسلوب فال آنا
  .....الدخول في وقت اخر

  .....تعليقوال وانتظر الرد

 احدى المؤمنات
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هؤالء الشاذين يف هذا الكتاب٬، ولكن سأختار لكم  ارةوأنا حقيقة ال أحبذ طرح قذ
أخفها وطأة يف القبح واالحنطاط األخالقي٬، وما خفي أعظم٬، وما سأذكره اآلن هو مما مت 

  :حفظه من قبل األنصار حينئذ

ر ويؤسفين ان اضيف ايضا واىل الكالب اخلنازي........ واىل األخيار (.........   
. املتخاذلني املتقاعسني اجلبناء املتخلفني عن الركب املنافقني سواء يف احلوزة او غريها

  .انتهى................) اقول للجميع شاهدوا وتابعوا بانفسكم كيف ........

 وطبعا اقصد البعض البعض.......... تف تفتف عليكم يا طلبة حوزة يا منافقني (  
 .....).البعض الذين

صال وجال يف املركز وال واحد منكم عنده غريه واحترك حىت (.....) الب سفلة ك(  
 .....).تصدى السيد بنفسه

دخل إىل  Xوهنا يقصد بالذي صال وجال يف مركزهم هو أحد أنصار اإلمام املهدي 
مركزهم وخاض معهم عدة حوارات مت فضحهم ¾ا٬، فلم جيدوا سوى السب والشتم الذي 

ريخ اإلنسانية أبدا٬ً، وانتهى األمر مبنعه عن املشاركة يف املنتدى٬، وبعد ذلك ال نظري له يف تا
 !أخذوا يشنعون عليه بأنه هرب من احلوار 

  !الحظ مدى بشاعة الشذوذ األخالقي عند هؤالء 

ال احد يتدخل رجاءا قضية بيين وبني كالب احلوزة وخاصة البعض يف البحث (  
  .انتهى......) اخلارج اخلنازير النجسني

وطبعاً هناك بعض املغرر ¾م من أتباع الصرخي٬، يتحلون باألخالق وال يقبلون ¾ذا 
االحنطاط األخالقي٬، والدليل أن بعض مقلدي الصرخي أخذ يسب هكذا شذاذ من الصرخية 

 :يف مكاتبهم وعلنا٬ً، وهذا ما كتبه أحدهم يف مركزهم اإلعالمي يشكو من هكذا شخص

ترب نفسه مقلداً للسيد احلسين يتلفظ على املكتب ويقول ما قولكم حول شخص يع(  
إنه مكتب كاولية ويف جلسة أخرى يقول جيب مجع احلسنيني ورشهم بالنفط 
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علماً إنه يف املكتب معنا وجيلس ويتكلم معنا والناس جتامله وتتكلم معه !!!!!!!!! وحرقهم
قلدون كالمه عدة مرات وهو وقد مسع مسؤول املكتب أكثر من هذا الكالم منه ونقل له امل

يتكلم معه ولكنه يكرر هذا الكالم عدة مرات ويف عدة حمافل وجمالس فما ردكم لكي 
  .انتهى) نوصله له جزاكم اهللا خريا

الذين ال غرية ) الغجر(هو مصطلح عامي يف اللهجة العراقية يعين ) الكاولية(ومصطلح 
حنطاط يف مستنقع الرذيلة والعياذ باهللا٬، وال أخالق هلم٬، وهذا مثل يضرب ملن يبلغ غاية اال

يشهد عليهم بأ¹م ال يستحون وميارسون ) وشهد شاهد من أهلها(فهذا شاهد منهم 
هذا الشخص حيكم عليهم  ثيحبألفاظهم النابية املنحطة حىت يف مكاتبهم علناً بال حياء٬، 

 !بأ¹م يستحقون احلرق بالنار 

الصرخي أن يفعل٬، ويف أي جانب يقف ؟ لقد وبعد ذلك ماذا تتوقعون من حممود 
أوجب على هؤالء الذين مل ينخرطوا يف قطيع أهل الفحش والتسافل وعلى غريهم بأن 

  :يرتعوا عمائمهم ملدة شهر٬، وهذا نص كالمه

جيب على اجلميع من الوكالء والطلبة حىت طلبة اخلارج ومن عنده عنوان آية وغريهم (  
التبليغ  ختاريملدة شهر من ) العمامة(العنوان خلع الزي الديين  يف كل احملافظات ومهما كان

... وال جيوز التحايل على هذا األمر مطلقاً واملتحايل خارج عنا وليس منا ولعنة اهللا عليه 
  ).وليذهب ويبحث عن غرينا وإىل جحيم...لعنة اهللا عليه ... لعنة اهللا عليه 

) ! آية اهللا(ه ومنهم من أعطاه عنوان الحظ مدى سفاهة رب بيتهم كيف يهني أتباع
٬، ومن ال )العمامة(آية اهللا يÄهان ¾ذه الطريقة وحيكم عليه بعقوبة نزع الزي الديين ! تصور 

 !فعليه لعنة اهللا٬، وال أدري كيف أنّ اهللا يلعن آياته ؟) آيات اهللا(يرتع عمامته ملدة شهر من 

  !؟أليست هذه املهزلة قد فاقت مجيع مهازل الدنيا 

وقد كنت قد طلبت حممود الصرخي منذ سنني على مركزهم للمناظرة والرد على كتايب 
٬، ومبجرد أن فعلت ذلك ا¹ال عليَّ هؤالء بكل مشني وكأين دخلت )الصرخي يف امليزان(
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وحوش ضارية ال تعرف لألخالق أي قيمة تذكر٬، وبدؤوا يؤلفون عليَّ قصصاً كاذبة  ةغاب
حضورها بأنفسهم٬، وهي قصص سخيفة تنم عن سخف أصحا¾ا ويدَّعون أ¹م شهود على 

  .وضحالتهم وانسالخهم عن أي خلق

وال أريد أن أذكر من مفتريا¥م ما بلغ الغاية يف السخف وما ال يليق ذكره هنا٬، ولكن 
  :فقط أذكر قصة واحدة نسجوها وهم يعلمون أ¹م كاذبون٬، وهي نصاً كالتايل

) ناظم العقيلي(اإلمام أمحد إمساعيل كاطع البصري  إىل ناصر املدعي إي مدعي رسول(
أهال وسهال بك قد ظهرت من جديد وتطلب املناظرة و¾ذه اجلرأة وكأنك متيقن من 
كالمك أنسيت النجف وما حصل لك فيها٬، أنسيت حسينية حممد باقر الصدر يف اجلديدة 

سينية ويف با¾ا الرئيسي الرابعة٬، أنسيت املناظرات واملطارحات واملصارحات العلمية يف احل
عندما خيرج معك اإلخوة أمثال السيد فارس احلسين والشيخ عماد الغزايل وغريهم وكم مرة 
أفحموك يا مفحم يا صاحب اإلفحام٬، أنسيت الردود العلمية األخالقية الشرعية من الذي 

الشرعية٬، وقف وصمت كصمت القبور أمام األدلة الدامغة كم دمغة دمغت باألدلة العقلية و
  ).أنسيت تلك األيام حىت تظهر من جديد

هذه القصة ذكروها ونشروها على مركزهم اإلعالمي٬، والقراء اآلن عندما يقرؤو¹ا 
   وأعوذ باهللا من األنا    يقولون إنّ هؤالء يتكلمون عن شيء رأوه بأعينهم٬، ولكن أنا 

ومل أ̄ر با¾ا ومل أدخلها يف ) درحسينية حممد باقر الص(يشهد اهللا عليw بأين ال أعرف أين تقع 
ـ  و ) السيد فارس احلسين(حيايت حىت وقت كتابة هذه األسطر٬، وال أعرف من مسوهم ب

حىت هذه الساعة٬، واآلن يوجد عشرات األنصار كانوا معاصرين ) والشيخ عماد الغزايل(
مىت لتلك الفترة وهم يشهدون على صدقي وعدم دخويل للحسينية املزعومة يف حيايت٬، ف

  !ناظروين يف حسينيتهم وأفحموين ؟

فعندما قرأت هذه القصة وغريها على مركزهم اإلعالمي صدمت وقلت هل ميكن 
 يدَّعونإلنسان أن يصل إىل هذا املستوى من الكذب واالحنطاط والشذوذ٬، واملصيبة أ¹م 

  .منهم براء ٬، وأهل البيت تباع أهل البيت اتباع الدين واألخالق وا
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السفلة الذين ال ورع عامة يف وقتها أظن أنّ الذين كتبوا هذه القصة هم من وقد كنت 
وال دين وال أخالق هلم من أتباع الصرخي٬، ولكن املفاجأة أين وجد¥م قد ذكروا هذه 

٬، بعنوان )٩السلسلة االلكترونية يف النصرة احلقيقية احللقة (القصة وغريها يف أحد كتب 
٬، تقدمي )جمموعة من طلبة احلوزة العلمية املقدسة(٬، إعداد )ندينالرد املبني على دعوى املعا(
  ) !كربالء املقدسة٬، مركز البحوث والدراسات  احلوزة العلمية املقدسة (

الكاذبني والشاذين هم طلبة حوزة الصرخي  أولئكفكانت الصدمة الكربى هي أنّ 
  !أنفسهم٬، وكالمهم معتمد من قبل حوزة الصرخي يف كربالء٬، ومركز البحوث والدراسات

فعرفت حينها أنّ هؤالء مع صرخيهم عبارة عن ثلة منحطة شاذة يعانون من عÄقَد نفسية 
  .حادة٬، وينبغي ملن له والية عليهم أن يزج ¾م يف دار اõانني

كيف يبلغ الغباء واخلبل والرعونة ¾م أن ينشروا كذ¾م يف كتب رمسية وعلى .. كيف مث 
  !موقعهم الرمسي ؟

هذه واحدة من مفتريا¥م وسفاها¥م وكذ¾م املقيت ويوجد غريها الكثري الكثري٬، فكيف 
  !وأنه أقسم على ذلك ؟ Xتريدنا أن نصدق أنّ أحدكم رأى رؤيا بنيب اهللا حيىي 

  ! )جاء الفرج: فقال. قيل للحرامي احلف: (ملثلوكما يقول ا

فَالَ كَي#لَ ﴿فال وزن لكم أبدا٬ً، . أعتقد أن أي عاقل سيلومنا إن صدقناكم على شق مترة
  .)١(﴾لَكُم# ع/ند/ي و%الَ ت%قْر%ب3ون/

  :اجلهة الثانية

بالنسبة إىل رؤى األنصار ال ميكن أن تعارضوها بترهاتكم هذه؛ أل¹ا باملئات إن مل أقل 
باآلالف٬، ومن شىت دول العامل٬، ومن شىت املذاهب واألديان٬، ومنها رؤى أشخاص رأوها 
قبل أن يسمعوا بالدعوة اليمانية املباركة٬، ومنها رؤى حتقق إعجازها يف أرض الواقع 

                                                            
  .٦٠: يوسف -١
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أناس مؤمنني مل يعرف عنهم كذب أو تساهل يف دين٬، إذن فهي  اخلارجي٬، وأيضاً رؤى
  .متواترة تفيد اليقني مبضمو¹ا على تشخيص صاحب احلق

  :اجلهة الثالثة

٬، Xإنّ رؤى األنصار جاءت موافقة ومؤيدة للوصية املقدسة باإلمام أمحد احلسن 
آن والعقيدة يف القر Xوكذلك مدعومة بالعلم اإلهلي الذي طرحه اإلمام أمحد احلسن 

واألخالق٬، أضف إىل ذلك الكرامات الكثرية اليت حصلت بفضل هذه الدعوة املباركة٬، 
فكيف تريد أن تعارضها برؤيا واحدة زعمتها جهة مشبوهة مشهورة بالكذب ومفارقة 

  !األخالق وعلى رأسها زعيمها الصرخي٬، فكيف مبن يأمت به ؟

* * *  

F١٣E
أقول ال ميكن تأسيس هكذا قاعدة؛ : وقال املدعي: [١٢قال الصرخي يف التعليق رقم 

 :٬، منهاأو أحد األئمة  أل¹ا منقوضة بعدة قصص حدثت مع الرسول حممد 

دخل جندل بن جنادة بن جبري اليهودي على رسول : (عن جابر بن عبد اهللا األنصاري
يا جندل٬، اسلم : مث إين رأيت البارحة يف النوم موسى بن عمران فقال: ... فقال اهللا 

فلله احلمد أسلمت ! اسلم : فقلت. على يد حممد خامت األنبياء واستمسك بأوصيائه من بعده
: أخربين يا رسول اهللا عن أوصياؤك من بعدك ألمتسك ¾م٬، قال: مث قال. وهداين بك

يا رسول اهللا٬، مسهم : وقال. هكذا وجدناهم يف التوراة: جندلأوصيائي اإلثنا عشر ؟ قال 
  .١٧٨ص ١ج: إلزام الناصب....) يل؟ فقال

وأيضاً قصة إسالم خالد بن سعيد بن العاص األموي كان سببه أنه رأى أباه جيره إىل النار 
وقص الرؤيا وأسلم وحسن إسالمه  فأتى للرسول . جيره إىل اجلنة والرسول حممد 

  .عندما خذله اجلميع بعد وفاة الرسول  Xن الذين نصروا اإلمام علي وكان م
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فإ¹ا تعد من املشهورات٬، حيث كانت بنت  Xوأما قصة نرجس أُم اإلمام املهدي 
للحسن  Xخطبها من عيسى بن مرمي  قيصر الروم٬، ورأت يف املنام أنّ الرسول حممد 

وأمر¥ا ) عليها السالم(ومرمي ) المعليها الس(٬، وبعدها رأت فاطمة الزهراء Xالعسكري 
مث ) عليها السالم(أن تسلم وتؤدي الشهادتني٬، فأسلمت نرجس ) عليها السالم(فاطمة 

يف كل ليلة يف املنام٬، وأمرها يف أحد الليايل بأن تتنكر  Xأمست ترى احلسن العسكري 
سلمني لكي وتلبس ثياب اجلواري وتذهب مع جيش والدها سراً والذي سيذهب إىل قتال امل

وتزوجيها من  Xتصبح من سبايا املسلمني٬، مث يتم شراؤها من قبل اإلمام علي اهلادي 
و  ٢٨٥ص ١والقصة موجودة بكل تفاصيلها يف إلزام الناصب ج. Xاحلسن العسكري 

  .إكمال الدين للصدوق

وقصة وهب النصراين واستشهاده مع اإلمام احلسني مشهورة وأ¹ا كانت بسبب رؤيا 
جل رؤيا رآها يف أوضحى بنفسه وأهله من  Xوأمره بنصرة احلسني  Xبعيسى رآها 
  .املنام

وأمره أن يصنف  Xيف املنام اإلمام املهدي ) قدس سره (وكذلك رأى الشيخ الصدوق 
كتاباً يف الغيبة فامتثل لذلك األمر وصنف كتاب كمال الدين٬، فهذا هو الشيخ الصدوق من 

ما أن تكون للرؤيا إ٬، فXاعتد بالرؤيا وطبق أمر اإلمام املهدي  وقدأكرب علماء الشيعة 
حجية فيكون عمل الشيخ الصدوق صحيحا٬ً، وأما إذا كانت الرؤيا ليست فيها أي حجية 
فيكون عمل الشيخ الصدوق مبا جاءه يف تلك الرؤيا سفه وسذاجة وحاشاه من ذلك وهو 

  .صاحب املقام الرفيع والشان العظيم

فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان : (صدوققال الشيخ ال
ونعمة إذ غلبين النوم فرأيت كأين مبكة أطوف حول بيت اهللا احلرام وأنا يف الشوط السابع 

أمانيت أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد يل باملوافاة٬، : عند احلجر األسود أستلمه وأقبله وأقول
واقفاً بباب الكعبة فأدنو منه على شغل قلب  Xصاحب الزمان فأرى موالنا القائم 
ما يف نفسي بتفرسه يف وجهي فسلمت عليه فرد عليw السالم٬، مث  Xوتقسم فكر٬، فعلم 

يا ابن رسول اهللا٬، قد : فقلت له. مل ال تصنف كتاباً يف الغيبة حىت تكفى ما قد مهك: قال يل
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ك السبيل٬، آمرك أن تصنف اآلن كتاباً يف ليس على ذل: Xفقال . صنفت يف الغيبة أشياء
٬، فانتبهت فزعاً إىل الدعاء والبكاء Xمث مضى . الغيبة واذكر فيه غيبات األنبياء 

والبث والشكوى إىل وقت طلوع الفجر٬، فلما أصبحت ابتدأت يف تأليف هذا الكتاب ممتثالً 
ن التقصري وما توفيقي إال باهللا عليه ومستغفراً م الًومتوكألمر ويل اهللا وحجته مستعيناً باهللا 

  .٥   ٤ص ١ج: كمال الدين).عليه توكلت وإليه أنيب

  ):١٢(التعليق 

عليك أن ال تذكر قصص املؤمنني الصاحلني الذين دعوا إىل نصرة أولياء اهللا : أقول
الصاحلني وذلك لثبوت صالح إميا¹م وعقيد¥م هؤالء اهللا هداهم إىل اخلري واإلميان لصدق 

وصالح عقيد¥م أما أنت فقضيتك موضع شك إن مل نقل باطلة جزماً لثبوت األدلة نيتهم 
على بطال¹ا فكيف تعترب الرؤية كاشفة عن أحقيتها وقد ثبت بطال¹ا فإما أن تسقط حجية 
رؤيا أصحابك لتعارضها مع رؤيا املؤمنني الصاحلني اليت أكدت بطالن دعوتك أو تعترب 

بوت احلجية لغرض التعبد ¾ا وبالتايل تسقط دليلتها على أحقية الرؤيا دليالً غري كافè لث
  ].دعوتك

  :أقول

وهذا اعتراف آخر منك بأنّ الرؤى الصادقة هي دليل تشخيص للحق٬، ولكنك تقول   أ
وباألئمة عن طريق الرؤى الصادقة أشخاص صادقون٬،  بأن الذين آمنوا برسول اهللا حممد 

خالف ذلك٬، إذن فأنت تسلم بالكربى وتشكل على  Xوحنن أنصار اإلمام املهدي 
  .الصغرى

إذن فرؤانا حجة يف تشخيص مصداق صاحب احلق عندنا وعلى كل من عرفنا    ب
  .بالصالح واالستقامة٬، وهو املطلوب
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بعدم الصالح واالستقامة٬، فهي شهادة نعتز ¾ا أمام التاريخ؛ ألن  لنا أما ا¥امك   ج
ق باطالً والباطل حقا٬ً، فلو شهدمت لنا بالصالح ال¥منا أنفسنا مقاييسكم مقلوبة ترون ¾ا احل

  :وحاسبنا أنفسنا٬، وكما يقول الشاعر

  وإذا أتت̄ك مذمَّيت من ناقصٍ       فهي الشهادةُ يل بأين كاملُ

* * *  

F١٤E
وكثري من أمثال هذه القصص أعرضنا : وقال املدعي: [١٣قال الصرخي يف التعليق رقم 

املقام٬، وأما األنبياء واملرسلني فإن أغلبهم كانت نبو¥م عن طريق الرؤيا يف  عن ذكرها لضيق
والقول بعدم . وما بعدها ١٩٥ص ١عامل املنام٬، راجع للتأكد من ذلك أصول الكايف ج

حجية الرؤيا يستلزم خدش شخصيات كثري من األولياء الذين آمنوا بسبب الرؤيا وبذلوا 
٬، فهل هؤالء قد آمنوا من غري حجة وأ¹م سذج )ؤيا رأوهار(النفس واملال والولد من أجل 

وباقي  حاشاهم٬، بل القول بعدم حجية الرؤيا يستلزم خدش يف شخصية الرسول األكرم 
األئمة؛ أل¹م سكتوا عن هؤالء الذين آمنوا بسبب الرؤيا ومل يبينوا هلم عدم حجية الرؤيا 

 .وكما هو معلوم أن تقرير املعصوم حجة٬،فما لكم كيف حتكمون

وبني ) صلوات اهللا عليهم أمجعني(شتان بينك وبني الرسول وأهل البيت ): ١٣(التعليق 
البيت ألن هؤالء صاحلوا العقيدة وأنتم غري أصحابك وأصحاب الرسول وأصحاب أهل 

  ].ذلك

يالحظ القراء أنّ الصرخي قد أُفحم أمام كتاب البالغ املبني٬، فال يستطيع أن : أقول
٬، وهذا لعمري أننا ليس كأصحاب رسول اهللا ب القول يناقش مضامينه٬، ويلجأ فقط إىل

ممنوعة تنم عن ضعف إدراك  تسليم بالدليل٬، وا¥امنا بعدم صحة عقيدتنا إمنا هو مصادرة
  !صاحبها وعدم معرفته بأبسط أسس احلوار 

* * *  



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٨٢

F١٥E
ورداً على من قال بإمكان متثل الشيطان : قال املدعي: [١٤قال الصرخي يف التعليق رقم 

أقول هلؤالء األفضل لكم أن تدينوا بغري دين حممد . بشخصيات املعصومني يف عامل الرؤيا
 .ألن هذا الكالم مكابرة وخمالفه صارخة لكالم أهل البيت  

من : قال حدثين أيب٬، عن جدي٬، عن أبيه٬، أن رسول اهللا : (٬، قالXعن الرضا 
رآين يف منامه فقد رآين؛ ألن الشيطان ال يتمثل يف صوريت وال يف صورة أحد من أوصيائي 

دار ) من سبعني جزءاً من النبوةوال يف صورة أحد من شيعتهم٬، وإن الرؤيا الصادقة جزء 
  .٢٨٤ص ٤٩ج: ٬، حبار األنوار٥٨٥ص ٣ج: ٬، من ال حيضره الفقيه٢٧٢ص ٤ج: السالم

من رآين يف املنام فقد رآين فإن الشيطان ال يتمثل يب يف النوم وال : (وعن رسول اهللا 
  .٢٧٣ص٤ج : دار السالم) يقظة وال بأحد من أوصيائي إىل يوم القيامة

إذا كان العبد على معصية اهللا عز وجل وأراد اهللا به خرياً : (أنه قال Xعن الصادق 
أراه يف منامه رؤيا تروعه فينجر ¾ا عن تلك املعصية٬، وإن الرؤيا الصادقة جزءاً من سبعني 

  .٤٣٥ص ١٤ج: ٬، حبار األنوار٢٤١ص: االختصاص للمفيد) جزءاً من النبوة

يا رسول اهللا٬، وما : قيل. ملبشراتال نبوة بعدي إال ا: (أنه قال عن الرسول 
  .١٩٣ص ٥٨ج : حبار النوار) الرؤيا الصاحلة: املبشرات؟ قال

هلم البشرى يف احلياة : (يف قولة عز وجل قال رجل لرسول اهللا : (Xعن أيب جعفر 
 .١٨١ص ٥٨ج: حبار األنوار) هي الرؤيا احلسنة يرى املؤمن فيبشر ¾ا يف دنيا: ٬، قال)الدنيا

أو أحد األئمة املعصومني أو  وغري ذلك العشرات من األحاديث اليت تؤكد أنّ رؤيا النيب 
  .راجع دار السالم للمريزا النوري. أحد املؤمنني من الشيعة ال يتمثل ¾ا الشيطان

  .٧٢: اإلسراء) ̄و̄منØ كَانَ فÂي ̄هذÂهÂ أَعØ̄مى فَهǞو فÂي الْآخÂ̄رةÂ أَعØ̄مى ̄وأَ̄ضلÚ ̄سبِيالً(

  ):١٤(التعليق 
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بالنسبة إىل رؤى األنبياء فإن الرؤيا عندهم طريق من طرق التكليف الشرعي ألن : أقول
الطرق عندهم متعددة كرؤية امللك ومساعه أو اإلهلام أو اإلحياء بالرؤيا فهم صادقون 
مصدقون فيما يقولون ويفعلون ألن كالمهم وفعلهم حكم شرعي وال ميكن هلم أن يفعلوا 

لرؤيا مبا خيالف تكاليفهم الشرعية األخرى اليت تصل إليهم عن طريق الوحي فهذا بوحي ا
فال ميكن انطباق  املذنبونينايف عدالتهم وحاشاهم من النقص والتقصري وأما حنن العصاة 

ذلك يف حقنا ألننا ال حنرز التزكية لنفوسنا ما مل مين اهللا علينا بلطفه ورمحته ويزكينا 
  .ويهدينا

غالباً مييل إىل هوى النفس والشيطان دوماً معه يغويه ويزخرف له ليوقعه يف  فاإلنسان
الضالل واالحنراف إن مل يعصمه اهللا تعاىل بفضله ورمحته فال ميكن اعتبارها دليالً بل ميكن 
اعتبارها مؤيداً إن صحت مقدمات الدعوة وهي إحراز اليقني بصحة الدليل الدال عليها 

  ].........بالعلم والربهان

  :أقول

  :الرد بعدة نقاط

الصرخي هنا ال يفرق بني رؤيا األنبياء والرؤيا باألنبياء واألوصياء٬، فكالمي يف البالغ   ١
  !املبني عن الرؤيا باألنبياء واألوصياء والرؤيا الصادقة٬، والصرخي يناقش رؤيا األنبياء أنفسهم

مث إنّ الصرخي يعترف بأنّ الرؤيا أحد طرق الوحي عند األنبياء٬، مث يقول بأنّ األنبياء    ٢
ال ميكن هلم أن يفعلوا بوحي الرؤيا مبا خيالف تكاليفهم الشرعية األخرى اليت تصل إليهم عن 

وهذا ¥افت خمجل٬، فتارة يعترف بأن الرؤيا من الوحي٬، وتارة أخرى يشترط . طريق الوحي
! يعين كأنه يتكلم عن شيء غري الوحي ويشترط عدم خمالفته للوحي ! الف الوحي أن ال خت

  .وهذا التهافت متوقع من الصرخي طبعاً

ل الصرخي فيتكلم عن مطلق الرؤيا٬، بينما كالمنا عن الرؤى وأيضاً يستمر ح̄و   ٣
  .٬، الذين أكدwت الروايات بأنّ الرؤيا ¾م حق وصدقباملعصومني 
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بأنّ كالمنا متني ومدعم باألدلة٬، فلذلك يذهب إىل وادè آخر ليقول بأن هو يعرف .. نعم 
اخل٬، ويترك الكالم عن الرؤى باحلجج ... اإلنسان قد يسيطر عليه اهلوى والشيطان 

  !املعصومني هل هي حق أم ال ؟ وهل ميكن للشيطان أن يتمثل ¾م أم ال ؟

  .أو إنكاره ألنه يعلم يقيناً بأنه ال طاقة له على اخلوض يف ذلك

أما صحة مقدمات الدعوة املباركة٬، فقد تقدم إثبات صحتها والنص عليها من قبل    ٤
٬، والرؤى الصادقة وغريها من الطرق الغيبية إمنا هي دليل وأهل بيته  الرسول 

  .لتشخيص مصداق صاحب احلق٬، وليس دليل تنصيب صاحب احلق٬، فتأمل

  .هو حشو ال طائل منهوأما بقية كالمك فقد تقدم الرد عليه٬، و

* * *  

F١٦E
إضافة إىل هذا كله فإن أغلب الذين : قال املدعي: [١٥قال الصرخي يف التعليق رقم 

آمنوا ¾ذه القضية استخاروا عليها بالقرآن الكرمي فخرجت اخلرية مؤيدة لصدق هذه 
يعترضون على االستخارة ويقولون بأ¹ا ليست  مياناإلالقضية٬، ولعل عميان القلوب وقليلي 

 :أقول هلؤالء!! حبجة على صدق دعوى املدعي 

قضية أمحد احلسن قضية غيبية وال ميكن أن يستدل عليها استدالالً شافياً إال عن    ١
طريق الغيب واالستخارة من األمور الغيبية اخلارجة عن اختيار اإلنسان٬، كما استدل عليه 

يف كتابه ما وراء الفقه٬، حيث قال ما ) قدس سره(حممد حممد صادق الصدر الشهيد السيد 
. إن اإلنسان املؤمن ال ميكن أن يغش أخاه املؤمن إذا استنصحه على أمر معني: مضمونه

وننصح ... فكيف اهللا سبحانه وتعاىل وهو الرمحن الرحيم ميكن أن يغش من استنصحه 
نه حبث رائع حقاً وصفعة يف وجوه الذين ال يؤمنون مبراجعة حبث االستخارة للسيد الصدر فإ

  .بالغيب
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ورد عن أهل البيت يف كثري من األدعية توجيه الناس إىل اللجوء إىل اهللا تعاىل يف    ٢
يا دليلي عند حرييت٬، يا غناي : (.. ١ورد يف دعاء اجلوشن الكبري فصل رقم . مواقف احلرية

يا دليل : (٬١٤، فصل رقم )مغيثي عند فزعيي عند اضطراري٬، يا أعند افتقاري٬، يا ملج
يا مرشد من : (... ٬٣٠، فصل رقم )املتحريين٬، ياغياث املستغيثني٬، يا صريخ املستصرخني

٬، فصل رقم )استرشده٬، يا صريخ من استصرخه٬، يا معني من استعانه٬، يا مغيث من استغاثه
٬، فصل رقم ) دليل لهيا دليل من ال(... ٬، ٬٥٩، فصل رقم )نييامن إليه ملجأ املتحري: (٤٣
  ).يا مفزع امللهوفني... يا هادي املضلني : (... ٬٨٧، فصل )يا هادي من استهداه: (٦٠

انتبهوا أيها املؤمنني إىل خطر هؤالء الذين يقطعون الطريق على الناس ويشككون الناس 
لرؤيا واليت من أوضح مصاديقها االستخارة وا. بسبل اهلداية اليت وضعها اهللا تعاىل للناس

  .الصادقة وغريها بعدد أنفاس اخلالئق

  ):١٥(التعليق 

على املؤمنني أن ينتبهوا إىل خداعك فاالستخارة للمتحري يف أمره بعد ما ينفذ دور : أقول
العقل وال استخارة يف العقيدة ألن االستخارة هي نفي دور العقل وبالتايل ينتفي موضوع 

ه بك أثيب وبك أعاقب فعندما يعرض اإلنسان عن واهللا تعاىل خاطب العقل فقال ل. احلجية
العقل ويتمسك باالستخارة والرؤية فهل حيرز املعذرية ¾ما أمام املوىل عندما ينكشف خطأ 
طريقه وعدم إصابته الواقع واملوىل قال اتبع العقل ففيه اجلنة وفيه النار فأي خداع هذا حيث 

  ].لعقل جانباً فاحلذر احلذر أيها املؤمنونورد من حسن عقله حسن دينه فال دين ملن يترك ا

  :أقول

مالكم كيف ! وهل هناك حرية أكرب من احلرية بني احلق والباطل٬، بني اجلنة والنار ؟  أ
  !حتكمون ؟
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مل يكتف الصرخي بادعاء العقل الذي ثبت أنه ال ينتسب إليه بصلة ! سبحان اهللا    ب
عاىل واستخارته هو نفي لدور العقل٬، فهل يوجد تذكر٬، فيأيت هنا ليقول بأن اللجوء إىل اهللا ت

  !انتكاس أكثر من هذا ؟

إمنا االستخارة أحد الطرق ! من قال لك بأننا نشرع فقهاً أو عقيدة باالستخارة ؟   ج
الغيبية اليت ميكن االهتداء ¾ا إىل صاحب احلق املوجود يف أرض الواقع٬، والذي اشتبه حاله 

وتبقى بقية الطرق واملؤيدات مبثابة .. عند املستخري٬، فاحلجة يعرف بالنص أوالً مث العلم 
  .اقتشخيص للمصد

مث لكل دليل رواده٬، فأصحاب العلم واملعرفة ميكنهم معرفة صاحب احلق بالعلم واملعرفة 
٬، وأما عامة الناس الذين ال قدرة هلم على متييز املطالب العلمية وعلمه واالطالع على دليله

دد فيمكنهم اللجوء إىل اهللا تعاىل؛ دليل املتحريين٬، ودليل من ال دليل له٬، والطرق إىل اهللا بع
أنفاس اخلالئق٬، ومنها الرؤى الصادقة واخلرية٬، فما مييز الدعوات اإلهلية أ¹ا تتضمن أدلة 

ويبقى أهم شيء هو الثقة باهللا تعاىل٬، واهللا عند حسن ظن عبده . ملختلف مستويات الناس
  .به

نعم٬، العقل الذي مدحه اهللا تعاىل يأمرنا حبسن الظن باهللا تعاىل واللجوء إليه عند   د
احلرية٬، العمل بكل وسيلة لدفع الضرر احملتمل على أقل تقدير٬، بينما أنتم تسارعون إىل 
تكذيب وحماربة دعوة إهلية بال دليل أو برهان٬، فهل سألتم أنفسكم قبل أن تناموا ماذا 

وأنتم تعلمون جيداً بأنّ دعوة ! لكم لو كانت هذه الدعوة صادقة ؟سيكون موقفكم وحا
أهل املشرق واملغرب وسيحار¾ا مجيع الناس وخصوصاً فقهاء آخر  سيلعنها Xالقائم 

ولن يفوز بنصرته يف بداية أمره إال ... الزمان غري العاملني ويتأولون عليه كتاب اهللا تعاىل 
  .ن من الناسعصابة قليلة مستضعفة تالقي األمري

فلو كنتم عقالء ألخذمت طريق احلياد على أقل تقدير؛ ألن الذي مل يثبت عنده الدليل على 
صدق الدعوة٬، فال جيوز له تكذيبها بترهات ما أنزل اهللا ¾ا من سلطان٬، إذن بعدائكم 
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 ونموستعلوحماربتكم للدعوة اليمانية املباركة يثبت بأنكم ال متتون للعقل بصلة تذكر أبدا٬ً، 
  .غداً من هو صاحب اخلسران املبني

* * *  

F١٧E
نصوص  ورد عن أهل البيت : ثانياً: قال املدعي: [١٦قال الصرخي يف التعليق رقم 

 .حتث الناس على اللجوء إىل االستخارة عند احلرية وعدم معرفة اهلداية والتباس األمور

واخلص يف املسألة لربك فإن بيده : (... Xالبنه احلسن  Xيف وصية اإلمام علي 
  .صبحي الصاحل ٣٩٣ص: ¹ج البالغة...) العطاء واحلرمان وأكثر االستخارة 

إذا أردت أن تتفاءل بكتاب اهللا عز وجل فاقرأ سورة : (٬، قالعن رسول اهللا 
ك على حممد وآل حممد ثالثاً مث قل٬، اللهم إين تفاءلت بكتاب صلùاإلخالص ثالث مرات مث 

وتوكلت عليك٬، فأرين من كتابك ما هو مكتوم من برك املكنون يف غيبك٬، مث افتح من غري 
  .الباقيات الصاحلات  مفاتيح اجلنان ) أن تعد األوراق واخلطوط

وغريها الكثري من األحاديث تذكر وحتث الناس على الرجوع إىل اهللا تعاىل وطلب اخلرية 
 Xمال استدل على إمامة علي بن موسى الرضا وروي إنّ صفوان بن حيىي اجل. منه تعاىل

ومن املقربني٬، روى الشيخ  Xباالستخارة وهو من خيار الصحابة لإلمام موسى الكاظم 
بأي شيء : قلت لصفوان بن حيىي: (روى علي بن معاذ٬، قال. ٥٤الطوسي يف غيبته ص

صليت ودعوت اهللا : قال   Xأي علي بن موسى الرضا   قطعت على علي ؟؟ 
  ).خرت وقطعت عليهواست

هذا شيء من األدلة على حجية االستخارة والذين قالوا بعدم احلجية ال دليل هلم فكيف 
يرد الدليل بالال دليل٬، فما لكم كيف حتكمون٬، ومن خصص اخلرية يف مورد دون مورد فهو 

  .إليه تيلتففال  هخبار على خالفختصيص بغري خمصص واأل

  :اجلانب العلمي: ثالثاً
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رسول اإلمام املهدي أمحد احلسن مجيع العلماء بأن يناظروه يف القرآن الكرمي  ادع
والعقائد منذ بداية الدعوة لكي مييزوا هل أنّ هذا العلم الذي جاء به من حتصيل البشر 

والذي منها معرفة احملكم واملتشابه  العادي أم أنه من العلوم اليت اختصت باألئمة 
  .والناسخ واملنسوخ

يا أبا حنيفة٬، تعرف : (يف حماججته أليب حنيفة يف حديث طويل قال X عبد اهللا عن أيب
يا أبا حنيفة٬، لقد : نعم٬، قال: كتاب اهللا حق معرفته وتعرف الناسخ من املنسوخ ؟ قال

ادعيت علما٬ً، ويلك ما جعل اهللا ذلك إال عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم٬، ويلك وال 
 ١ج: علل الشرائع...) ما ورثك اهللا من كتابه حرفاً نبينا  هو إال عند اخلاص من ذرية

  .٨٩ص

ال (وما زالت الدعوة مفتوحة حلد اآلن ومل يستجب أحد ملناظرته واكتفى بعضهم بقول 
  ).نكرب رأسه

اليهود والنصارى بل حىت الزنادقة  سورؤملاذا كان األئمة يكربون : أقول هلؤالء
وإبطال باطلهم وإحقاق الدين اإلسالمي احلنيف٬، وملاذا  واملالحدة وجيلسون معهم للمناظرة

كان اإلمام الصادق يستجيب أليب حنيفة وغريه وحياججهم ويبطل مذاهبهم مع أنه يعلم 
ن٬، وأنتم اآلن ال يوجد عندكم دليل ال يف الكتاب وال يف السنة ويقيناً بأ¹م باطل ومنحرف

بل : (قال تعاىل. رجل ظلماً وعدواناًيبطل دعوة أمحد احلسن٬، ورغم ذلك كذب بعضكم ال
  ).كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملّا يأ¥م تأويله

) حىت إذا جاءوا قال أكذبتم بآيايت ومل حتيطوا ¾ا علما أمwاذا كنتم تعملون: (وقال تعاىل
  .٨٤: النحل

  ):١٦(التعليق 

إن دعوة أمحد احلسن دعوى بال دليل ومن أجل أن أقطع دابر الكذب واالحنراف : أقول
مبورد واحد على املدعي ) دام ظله(واخلداع أمام مجيع الناس أقول لقد رد السيد احلسين 

وأثبت أن املدعي ال يفقه وال يدرك تفسري اآليات ) إميان فرعون وجهل املدعي(بعنوان 
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أمام السذج واهلمج الرعاع ويدعي العلم باملتشابه الذي هو من  احملكمة ويطيل برقبته
اختصاص املعصومني فيفسر اآلية الكرمية اليت تذكر غرق فرعون ويقول إن فرعون آمن 
وتاب عندما رأى املعجزة أي قبل أن يدركه الغرق واهللا رفض ومل يقبل توبته وهذا ينايف 

ول بأن عبدي لو تاب قبل موته بلحظة فإين عدل املوىل وهو التواب وهو الغفور الذي يق
  .أقبل توبته وهو ال يقبل توبة فرعون٬، فهذا يقبح عليه

والسيد احلسين أثبت له بأن فرعون مل يؤمن ومل يتب إال بعد أن أدركه الغرق أي بعد أن 
نزل العذاب وال يرتل اهللا العذاب إال بعد أن يقطع العبد سبيل الرمحة اإلهلية عليه وميوت 
معانداً ومستكرباً وهكذا هو فرعون وتستطيع الرجوع إىل املصدر لتعرف التفصيل ¾ذا 

  .اخلصوص

فيا أيها الناس٬، الذي ال يعلم احملكم وهو من الواضحات هل يعلم املتشابه الذي هو 
من املختصات فهذا هو كذب وخداع ومكر املدعي وهو يطلب املناظرة من  Xللمعصوم 

انكشف كذبه وخداعه على يد أحد العلماء العاملني املخلصني للدين العلماء بالقرآن وقد 
وهو السيد احلسين دامت بركاته فأي مناظرة وأي خداع  Xواملذهب ولإلمام املعصوم 

  ].أيها املاكر الكذاب

  :أقول

قولك بأنّ دعوة السيد أمحد احلسن بال دليل٬، هو عني املصادرة؛ ألن دليل الدعوة    ١
  .يننا٬، وثبوته من عدمه إمنا يتم من خالل مناقشته نفسههو حمل النقاش ب

٬، الذي أصدره حممود الصرخي٬، قد ردw عليه )إميان فرعون وجهل املدعي(إنّ كتاب    ٢
٬، وقد أثبت السيد أمحد )تفسري آية من سورة يونس(٬، بكتاب Xالسيد أمحد احلسن 

إدراك (و ) الغرق(ني ال يفرق ب أنهجهل حممود الصرخي بأبسط األمور٬، حيث  Xاحلسن 
٬، إذن فمحمود الصرخي ما إن أخرج رأسه حىت رضخت هامته ودمغت مبعول ابن )الغرق

ومل يعد لذلك أبداً والذ بالسكوت املخزي٬، فلماذا مل يدافع عن كتابه الذي  Xفاطمة 
  :ولكن! تتبجحون به٬، أليس من العيب أن تفتخروا بسيف مكلول وسهم مكسور ؟
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  ن عليه          ما جلرحٍ مبيِّتè إيالمÄمن يهن يسهل اهلوا

فيفسر اآلية الكرمية اليت تذكر غرق فرعون ويقول إن فرعون آمن وتاب : (أما قولك   ٣
عندما رأى املعجزة أي قبل أن يدركه الغرق واهللا رفض ومل يقبل توبته وهذا ينايف عدل 

موته بلحظة فإين أقبل  املوىل وهو التواب وهو الغفور الذي يقول بأن عبدي لو تاب قبل
  ).توبته وهو ال يقبل توبة فرعون٬، فهذا يقبح عليه

  :ففيه

إنّ عدم قبول إميان الكافرين وأعداء حجج اهللا تعاىل عند رؤية البأس أو العذاب   أ
  :حقيقة قرآنية وروائية ثابتة

س3نَّت% اللVه/ الVت/ي قَد# خ%لَت# ف/ي ع/ب%اد/ه/ فَلَم# ي%ك3 ي%نفَع3ه3م# إِمي%ان3ه3م# لَمَّا ر%أَو#ا ب%أْس%ن%ا ﴿: قال تعاىل
فهنا الكافرون آمنوا عند رؤية البأس أو العذاب٬، أي قبل أن . )١(﴾و%خ%ِسر% ه3ن%ال/ك% الْكَاف/ر3ونَ

يقع عليهم العذاب وقبل أن ميوتوا٬، ومع ذلك ينص اهللا تعاىل على أنّ إميا¹م ال ينفعهم٬، بل 
  .هو سنته يف األولني ينص اهللا تعاىل على أنّ ذلك

فَلَو#الَ كَان%ت# قَر#ي%ةٌ آم%ن%ت# فَن%فَع%ه%ا إِمي%ان3ه%ا إِالV قَو#م% ي3ون3س% لَمَّا آم%ن3واْ كَش%فْن%ا ﴿: وقال تعاىل
ويف هذه اآلية ينص اهللا تعاىل . )٢(﴾ع%ن#ه3م# ع%ذَاب% اخل/ز#يِ ف/ي الْح%ي%اةَ الدُّن#ي%ا و%م%تَّع#ن%اه3م# إِلَى ح/نيٍ

  .على أن املستثنني من عدم قبول اإلميان عند رؤية العذاب هم قوم يونس فقط وفقط

ه%لْ ي%نظُر3ونَ إِالV أَن ت%أْت/يه3م3 الْم%آلئ/كَةُ أَو# ي%أْت/ي% ر%بُّك% أَو# ي%أْت/ي% ب%ع#ض3 آي%ات/ ﴿: وقال تعاىل
إِمي%ان3ه%ا لَم# ت%كُن# آم%ن%ت# م/ن قَب#لُ أَو# كَس%ب%ت# ر%بِّك% ي%و#م% ي%أْت/ي ب%ع#ض3 آي%ات/ ر%بِّك% الَ ي%نفَع3 ن%فْساً 

وهؤالء الذين ال ينفعهم إميا¹م٬، يؤمنون عند . )٣(﴾ف/ي إِمي%انِه%ا خ%ي#راً قُلِ انت%ظ/ر3واْ إِنَّا م3نت%ظ/ر3ونَ
رؤية اآليات وقبل مو¥م٬، ورغم ذلك إميا¹م ال يÄقبل٬، إذن فهذه حقيقة قرآنية ثابتة بأن 

  .عند رؤية البأس والعذاب غري مقبول اإلميان

                                                            
  .٨٥: غافر -١
  .٩٨: يونس -٢
  .١٥٨: األنعام -٣
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وأما السنة فقد جاءت متوافقة ومؤكدة ومفسرة هلذه احلقيقة القرآنية٬، وسيأيت يف النقطة 
  .فتابع وتدبر. اآلتية ذكر الروايات املتكاثرة يف ذلك

أما الروايات اليت تنص على أنّ التوبة مفتوحة حىت آخر حلظات احلياة٬، فهي خاصة    ب
 Xاخل٬، ولذلك جند اإلمام الباقر ... والذين مل يتبعوا احلق جلهل أو استضعاف  باملؤمنني٬،

ينص على أنه ال توبة للعامل يف آخر حلظات حياته٬، وتكون للجاهل توبة٬، كما يف الرواية 
  :اآلتية

وأهوى بيده إىل حلقه     إذا بلغت النفس هذه: (٬، قالXعن زرارة٬، عن أيب جعفر 
  .)١() وكانت للجاهل توبة مل يكن للعامل توبة٬،  

وكذلك التوبة ال تقبل عند املعاينة٬، أي معاينة اآلخرة؛ ألن الكافر ال خيرج من الدنيا حىت 
يرى مكانه وسوء عاقبته يف اآلخرة٬، فعند ذلك ال تقبل التوبة٬، وإن تاب قبل موته وخروج 

  :روحه٬، كما تنص عليه الرواية اآلتية

 ÄقÂلَ الصَّادÂئÄسX Øقَو Ø̄عن ÂهÐذ/ين% ي%ع#م%لُونَ السَّيِّئات/ ح%تَّى ﴿: 8لِ اللVو%لَي#س%ت/ التَّو#ب%ةُ ل/ل
  .)٢()ذَاك% إِذَا ع%اي%ن% أَم#ر% الْآخ/ر%ة/: (٬X، قَالَ ﴾إِذا ح%ض%ر% أَح%د%ه3م3 الْم%و#ت3 قالَ إِنِّي ت3ب#ت3 الْآنَ

إِنَّم%ا التَّو#ب%ةُ ع%لَى اللّه/ ل/لVذ/ين% ﴿: وخري دليل هو كالم اهللا تعاىل٬، كما يف اآليتني اآلتيتني
 ي%ع#م%لُونَ السُّو%َء بِج%ه%الَة� ثُمَّ ي%ت3وب3ونَ م/ن قَرِيبٍ فَأُو#لَئ/ك% ي%ت3وب3 اللّه3 ع%لَي#هِم# و%كَانَ اللّه3 ع%ل/يماً

ض%ر% أَح%د%ه3م3 الْم%و#ت3 قَالَ إِنِّي و%لَي#س%ت/ التَّو#ب%ةُ ل/لVذ/ين% ي%ع#م%لُونَ السَّيِّئَات/ ح%تَّى إِذَا ح% #ح%ك/يماً 
ـئ/ك% أَع#ت%د#ن%ا لَه3م# ع%ذَاباً أَل/يماً   .)٣(﴾ت3ب#ت3 اآلنَ و%الَ الVذ/ين% ي%م3وت3ونَ و%ه3م# كُفVار! أُو#لَ

واآليتان الشريفتان واضحتا الداللة على ألّا توبة ملن يعملون السيئات عندما حتضرهم 
  .الوفاة

                                                            
  .٨٧ص ١٦ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -١
 .٨٩ص ١٦ج): البيت آل(الشيعة   وسائل ،١٣٣ص ١ج: الفقيه يحضره ال من -٢
 .١٨ – ١٧: النساء -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٩٢

أن نقول بأنّ روايات قبول التوبة إىل آخر حلظة من احلياة٬، هي  وعلى أي حال يكفينا
عامة وقد خصصتها الروايات واآليات اليت تنفي ذلك عن الذين يعملون السيئات بعلم 
وتعدياً حلدود اهللا تعاىل٬، وعن أعداء حجج اهللا تعاىل٬، وال خيفى أن اخلاص حاكم على العام٬، 

  !ولكن رمبا خيفى ذلك على الصرخي 

  .يأيت مزيد بيان عن قريبوس

والسيد احلسين أثبت له بأن فرعون مل يؤمن ومل يتب إال بعد أن أدركه الغرق : (قوله   ٤
أي بعد أن نزل العذاب وال يرتل اهللا العذاب إال بعد أن يقطع العبد سبيل الرمحة اإلهلية عليه 

در لتعرف التفصيل املص إىلوميوت معانداً ومستكرباً وهكذا هو فرعون وتستطيع الرجوع 
  ).¾ذا اخلصوص

فرعون  إميان(لنناقش اآلن بعض جهاالت حممود الصرخي٬، اليت أوردها يف كتابه : أقول
  :٬، ولنرى من هو الذي ال مييز ميينه من مشاله٬، وهنا عدة وقفات)وجهل املدعي

  :الوقفة األوىل

ال يتصف بأدىن مستوى من البالغة   كما هو واضح من كتابه    إنّ حممود الصرخي 
كتابه املزعوم باحلشو الفارغ وتكرار الكلمات والسب والشتم الذي  مألوالبيان٬، فهو قد 

ينم عن مدى اهلسترييا اليت متكّنت من حممود الصرخي وجعلت لسانه يندلع بالسباب 
مملوء غيضاً وحقداً وحسداً لإلمام    مع التحفظ   لرجل والشتم بدون حياء أو خجل٬، فا

٬، ومهزوم سلفاً بأقالم األنصار وفقهم اهللا٬، ولذلك جنده يف نفس كتابه Xأمحد احلسن 
قد  Xبالتنكيل والتقريع٬، وأنّ أنصار اإلمام املهدي  ى أتباعههذا قد صبَّ جام غضبه عل

ويقول ملاذا أنا أتدخل بنفسي ألرد على هذه يف احلوار واملناظرة٬، وأخذ يصرح  متغلّبوا عليه
  !األمور؟
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خويت مدى االنكسار واهلزمية اليت حلت بساحة الصرخي فأفقدته صوابه٬، ونسى االحظوا 
إنسانيته٬، فسود بعض الصفحات بالتنكيل جبماعته والتقليل من شأ¹م والسب والشتم مث 

  !شر البلية ما يضحك ! يسميه رداً 

  :الوقفة الثانية

أمحد  ٬، وقد فضحه اإلمامÄ)أدركه الغرق(و ) الغرق(حممود الصرخي ال يفرق بني  إنّ
٬، وبيَّن بأجلى صورة بأن )تفسري آية من سورة يونس(احلسن عندما رد عليه بكتاب 

الصرخي غري مؤهل لفهم جزء آية من كتاب اهللا تعاىل٬، ومن أراد التفصيل فعليه بكتاب 
  :ال بأس بذكر بعض املباحث هنا ٬، ولكن)تفسري آية من سورة يونس(

א Wא
  :اإلدراك لغة

: يقال. اللحوق: اإلدراك):  (درك(٬، مادة ١٥٨٢ص  ٤قال اجلوهري يف الصحاح ج 
وأدرك . وأدركته ببصري٬، أي رأيته. مشيت حىت أدركته٬، وعشت حىت أدركت زمانه

. تالحقوا٬، أي حلق آخرهم أوهلموتدارك القوم٬، أي ...... الغالم وأدرك الثمر٬، أي بلغ 
وأصله تداركوا٬، فأدغمت التاء يف الدال " حىت إذا اداركوا فيها مجيعا: "ومنه قوله تعاىل

  ).وتدارك الثريان٬، أي أدرك ثرى املطر ثرى األرض. واجتلبت األلف ليسلم السكون

 ):درك(٬، مادة ٤٢٠   ٤١٩ص ١٠وقال ابن منظور يف لسان العرب ج

وتدارك ........ مدرك كثرياّ إلدراك٬، : ورجل دراك. ق٬، وقد أدركهاللحا: الدرك(
حىت إذا اداركوا فيها مجيعا٬ّ، وأصله : ويف الترتيل. تالحقوا أي حلق آخرهم أوهلم: القوم

وتدارك الثريان أي أدرك . تداركوا فأدغمت التاء يف الدال واجتلبت األلف ليسلم السكون
اللحق من التبعة٬، ومنه ضمان الدرك يف عهدة : دركوال....... ثرى املطر ثرى األرض 

أعوذ بك من درك الشقاء٬، : ويف احلديث. اسم من اإلدراك مثل اللحق: والدرك. البيع
لو قال إن شاء : اللحاق والوصول إىل الشيء ٬،أدركته إدراكاً ودركاً ويف احلديث: الدرك
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ما حلقك من : يقال. يسكن وحيركالتبعة٬، : والدرك. اهللا مل حينث وكان دركاً له يف حاجته
مشيت حىت أدركته وعشت حىت أدركت : يقال. اللحوق: واإلدراك. خالصه درك فعلي

 ...).وأدركته ببصري أي رأيته وأدرك الغالم وأدرك الثمر أي بلغ . زمانه

٬، وهي )اللحوق٬، والرؤية٬، والبلوغ٬، والوصول: (فأوضح وأشهر معاين اإلدراك لغة هي
أنه أحاط به٬، وكذلك اللحوق  بالضرورة تعين اإلحاطة٬، فمن بلغ شيئاً ال يعينمجيعها ال 

  .والرؤية والوصول

أدركه (والغرق٬، هو اسم حلالة الغرق٬، وهي إحاطة املاء بالشخص من كل جهة٬، أما 
فيعين وصل إليه الغرق أو حلقه أو بلغه الغرق٬، أو إنّ الشخص قد رأى الغرق٬، أي ) الغرق

ي%ت%ج%رَّع3ه3 و%الَ ي%كَاد3 ي3ِسيغ3ه3 و%ي%أْت/يه/ الْم%و#ت3 م/ن كُلË م%كَان� ﴿: ي٬، كقوله تعاىلرأى سببه احلتم
  .أي تأتيه أسباب املوت من كل مكان. )١(﴾و%م%ا ه3و% بِم%يِّت� و%م/ن و%ر%آئ/ه/ ع%ذَاب! غَل/يظٌ

غرق وهو ومن أدركه الغرق٬، ال يعين بالضرورة أنه قد غرق٬، بل وصل إليه وحلقه سبب ال
  .غرق أو يغرق: أدركه الغرق٬، أما من أحاط به املاء متاماً فيقال: املاء٬، فيقال

باإلحاطة فيه مسألة عقائدية مهمة وخطرة جداً يف نفس الوقت٬، تتعلق ) اإلدراك(وتفسري 
: برؤية اهللا تعاىل٬، فقد احتج من قالوا بامتناع رؤية اهللا تعاىل من إمامية ومعتزلة بقوله تعاىل

) اإلدراك(وقالوا بأن . )٢(﴾الV ت3د#رِكُه3 اَألب#ص%ار3 و%ه3و% ي3د#رِك3 اَألب#ص%ار% و%ه3و% اللVط/يف3 الْخ%بِري3﴿
هو اإلحاطة وهو أعم من الرؤية٬، ) كااإلدر(وقد رد عليهم من خالفهم بأن . هنا هو الرؤية

والعياذ . يف اآلخرة فكل إحاطة رؤية وليس كل رؤية إحاطة٬، وقالوا جبواز رؤية اهللا تعاىل
  .باهللا تعاىل

وقوهلم إن اإلدراك هو اإلحاطة باطل٬، ألنه : (٢٢٤ص ٤قال الشيخ الطوسي يف التبيان ج
أدرك اجلراب بالدقيق وأدرك احلب باملاء وأدرك السور باملدينة : لو كان كذلك لقالوا

  ).إلحاطة مجيع ذلك مبا فيه٬، واألمر خبالف ذلك

                                                            
  .١٧: إبراهيم -١
  .١٠٣: األنعام -٢
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  .هو جهل ووهم) أدركه الغرق(و ) الغرق(الصرخي بني إذن٬، فعدم تفريق حممود 

א Wא
  :اإلدراك يف القرآن الكرمي

يف القرآن الكرمي٬، ال جنده يعطي معىن اإلحاطة وال يف آية ) اإلدراك(عندما نستقرئ معىن 
يف القرآن الكرمي٬، وال بأس أن نتتبع اآليات اليت ) أدركه الغرق(واحدة٬، وسأحبث هنا معىن 

  :لفرعون الغرق إدراكجاء فيها معىن اإلدراك ونرى تفسريها٬، وبعد ذلك نركز على آية 

أَي#ن%م%ا ت%كُون3واْ ي3د#رِككáم3 الْم%و#ت3 و%لَو# كُنت3م# ف/ي ب3ر3وجٍ مُّش%يَّد%ة� و%إِن ت3ص/ب#ه3م# ﴿: قال تعاىل
 ح%س%ن%ةٌ ي%قُولُواْ ه%ذ/ه/ م/ن# ع/ند/ اللّه/ و%إِن ت3ص/ب#ه3م# س%يِّئَةٌ ي%قُولُواْ ه%ذ/ه/ م/ن# ع/ند/ك% قُلْ كُلâ مِّن# ع/ند/

  .)١(﴾و#مِ الَ ي%كَاد3ونَ ي%فْقَه3ونَ ح%د/يثاًاللّه/ فَم%ا ل/ه%ؤ3الء الْقَ

و%م%ن ي3ه%اجِر# ف/ي س%بِيلِ اللّه/ ي%جِد# ف/ي اَألر#ضِ م3ر%اغَماً كَث/رياً و%س%ع%ةً و%م%ن ﴿: وقال تعاىل
ع%لى اللّه/ و%كَانَ  ي%خ#ر3ج# م/ن ب%ي#ت/ه/ م3ه%اجِراً إِلَى اللّه/ و%ر%س3ول/ه/ ثُمَّ ي3د#رِكْه3 الْم%و#ت3 فَقَد# و%قَع% أَج#ر3ه3

  .)٢(﴾اللّه3 غَفُوراً رَّح/يماً

بل ) أحاط به املوت: (٬، يعين ال يقال)اإلحاطة(إدراك املوت يف اآليتني السابقتني ال يعين 
حلقه (أو ) حل به املوت(أو ) وصله املوت(أو ) أصابه املوت(أو ) حضره املوت: (يقال
وكلها تعين اللحوق الذي خيتلف عن اإلحاطة ٬، )يأتيه املوت(أو ) بلغه املوت(أو ) املوت

  ).الغرق(كما يف 

  :ولنا أن نلزم حممود الصرخي مبا جاء يف تفاسري هاتني اآليتني

أعلمهم اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن اآلجال ال : (٢٦٣ص ٣الشيخ الطوسي يف التبيان ج  
ختطئهم٬، وال تنفعهم اخلشية من القتل ولو كانوا يف بروج مشيدة٬، وأينما كانوا من املواضع 

                                                            
  .٧٨: النساء -١
  .١٠٠: النساء -٢
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 نالمفصولة٬، " إمنا توعدون: "ويف قوله. كتبتم وصولة" وأينما. "مبعىن أصا¾م أدركهم املوت
  ).ائدةاألوىل ز

من األماكن " أينما تكونوا: ("٤٢٠ص ١الشيخ الطربسي يف تفسري جوامع اجلامع ج  
يف : جمصصة أو مطولة يف ارتفاع٬، وقيل) مشيدة(قصور ) كنتم يف(إن ) املوت و( يلحقكم

  ).واحلسنة تقع على النعمة والطاعة٬، والسيئة تقع على البلية واملعصية. بروج السماء

: مث خاطبهم تعاىل فقال: املعىن: (١٣٦ص ٣تفسري جممع البيان ج الشيخ الطربسي يف  
يرتل بكم املوت٬،  أينما كنتم من املواضع واألماكن": أينما تكونوا يدرككم املوت"

 ").ولو كنتم يف بروج مشيدة" ويلحقكم

يلحقكم " أينما تكونوا يدرككم: ("١٢٠تفسري شرب للسيد عبد اهللا شرب شرح ص  
 ).وحيل بكم

: ٣٣٩ص ٣شيخ ناصر مكارم الشريازي يف األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل جال  
٬، والالحق هو املوت الذي يدرك تعين املالحقةوعبارة يدرككم الواردة يف اآلية األوىل (

وتؤكد احلقيقة . اإلنسان٬، وتوحي بأنّ الفرار ال ينقذ اإلنسان من هذا املصري احلتمي
قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه : ورة اجلمعة إذ تقولاملذكورة اآلية الثامنة من س

 ).مالقيكم

 حيثما تكونوا: يعين بذلك جل ثناؤه: (٢٣٦ص ٥ابن جرير الطربي يف جامع البيان ج  
ال جتزعوا من املوت وال ¥ربوا من : يقول" ولو كنتم يف بروج مشيدة"فتموتوا٬،  ينلكم املوت

على أنفسكم من القتل واملوت٬، فإن املوت بإزائكم  القتال وتضعفوا عن لقاء عدوكم حذرا
 ).حيث كنتم ولو حتصنتم منه باحلصون املنيعةوواصل إىل أنفسكم أين كنتم٬، 

أينما تكونوا "قوله تعاىل : (٣٤٥ص ١تفسري السمرقندي أليب الليث السمرقندي ج  
 ).يأتيكم املوتيعين يف أي موضع " يدرككم املوت
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أينما تكونوا يدرككم : "  تعاىل    قوله : (٤٤٩ص ١عاين جتفسري السمعاين للسم  
 ).يأتيكم املوتأينما كنتم : معناه" املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة

" أينما تكونوا يدرككم املوت: "قوله عز وجل: (٤٥٣ص ١للبغوي ج تفسري البغوي  
 ).يرتل بكم املوت أي

أينما تكونوا يدرككم : ("٣٠٦ص ٣تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي ج  
 ).إدراك الشيء الوصول إليه ونيله ....."املوت

أينما تكونوا يدرككم املوت : "وقوله تعاىل: (٥٣٨ص ١تفسري ابن كثري البن كثري ج  
 ).و منه أحد منكمال حماله وال ينج صائرون إىل املوتأي أنتم " ولو كنتم يف بروج مشيدة

 .)١(﴾الV ت3د#رِكُه3 اَألب#ص%ار3 و%ه3و% ي3د#رِك3 اَألب#ص%ار% و%ه3و% اللVط/يف3 الْخ%بِري3﴿: وقوله تعاىل

بالعني٬، وهو ال يعين اإلحاطة٬، أما إدراك ) الرؤية(واإلدراك هنا بالنسبة للبصر املادي هو 
  .ع ال كسمعنا وبصرنااهللا تعاىل٬، فهو خارج عن كالمنا٬، ألن اهللا بصري ومسي

عن اهللا  Xسألت أبا عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق : عن إمساعيل بن الفضل٬، قال
يا بن ! سبحان اهللا وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً : (تبارك وتعاىل٬، هل يرى يف املعاد ؟ فقال

  .)٢() الفضل٬، إن األبصار ال تدرك إال ماله لون وكيفية٬، واهللا خالق األلوان والكيفية

 أبو سألين: قال حيىي بن صفوان عن اجلبار٬، عبد بن حممد عن إدريس٬، بن أمحد: الكليين
 فدخل يل فأذن ذلك يف فاستأذنته السالم عليه الرضا احلسن أيب على ادخله أن احملدث قرة
 روينا إنا: قرة أبو فقال التوحيد إىل سؤاله بلغ حىت واألحكام واحلرام احلالل عن فسأله عليه
 احلسن أبو فقال الرؤية٬، وحملمد ملوسى الكالم فقسم نبيني بني والكالم الرؤية قسم اهللا أن
 وال األبصار تدركه ال" واإلنس اجلن من الثقلني إىل اهللا عن املبلغ فمن: السالم عليه

 إىل رجل جييء كيف: قال بلى: قال ؟ حممد أليس" يءش كمثله وليس. علما به حييطون

                                                            
  .١٠٣: األنعام -١
  .٤٩٥ص: للشيخ الصدوق -  األمالي -٢
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 تدركه ال: "فيقول اهللا بأمر اهللا إىل يدعوهم وأنه اهللا عند من جاء أنه فيخربهم مجيعا اخللق
 علما به وأحطت بعيين رأيته أنا يقول مث" شئ كمثله وليس علما به حييطون وال األبصار

 يكون أن �ذا ترميه أن الزنادقة قدرت ما! ؟ تستحون أما! ؟ البشر صورة على وهو
 رآه ولقد: "يقول فإنه: قرة أبو قال !؟ آخر وجه من خبالفه يأيت مث ٬،يءبش اهللا عند من يأيت
 حيث.  رأى ما على يدل ما اآلية هذه بعد إن: السالم عليه احلسن أبو فقال" أخرى نزلة
 مبا أخرب مث عيناه٬، رأت ما حممد فؤاد كذب ما: يقول" رأى ما الفؤاد كذب ما: "قال
 حييطون وال: "اهللا قال وقد اهللا غري اهللا فآيات" الكربى ربه آيات من رأى لقد" فقال رأى

 فتكذب: قرة أبو فقال ٬،املعرفة ووقعت العلم به أحاطت فقد األبصار رأته فإذا" علما به
 وما. كذبتها للقرآن خمالفة الروايات كانت إذا: السالم عليه احلسن أبو فقال ؟ بالروايات

  .)١() يءش كمثله وليس األبصار تدركه وال علما به حياط ال أنه عليه املسلمون أمجع

٬، يف قول Xقال أبو احلسن علي بن موسى الرضا : حممد بن إمساعيل ابن بزيع٬، قالعن 
ال تدركه أوهام القلوب٬، : (٬، قال﴾الV ت3د#رِكُه3 اَألب#ص%ار3 و%ه3و% ي3د#رِك3 اَألب#ص%ار%﴿: اهللا عز وجل

 .)٢(!)  فكيف تدركه أبصار العيون

 :اإلمامية٬، فأيضاً أكدوا على أنّ اإلدراك هنا يعين الرؤيةوأما مفسرو 

  ).إنّ اإلدراك هو الرؤية: (٢٢٣ص ٤الشيخ الطوسي يف التبيان ج  

" ال تدركه األبصار: "فقوله: (٦٩٩ص ١الشيخ الطربسي يف تفسري جوامع اجلامع ج  
 ).نفي للرؤية فيما يستقبل

اللحاق٬، : واإلدراك: (١٢٧   ١٢٦ص ٤الشيخ الطربسي يف تفسري جممع البيان ج  
بلغ منتهاه٬، : نضج٬، وأدرك الزرع: حلقه٬، وأدرك الطعام: يقال أدرك قتادة احلسن٬، أي

: حلقته ببصري٬، وتدارك القوم: بلغ وحلق حال الرجولية٬، وأدركته ببصري: وأدرك الغالم

                                                            
  .٩٦ – ٩٥ص ١ج: الكافي -١
  .٤٩٥ – ٤٩٤ص: للشيخ الصدوق - األمالي  -٢
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ألن اجلدار حميط بالدار٬، وليس مبدرك هلا٬،  وال يكون اإلدراك مبعىن اإلحاطةتالحقوا٬، 
 .......احلاسة اليت تقع ¾ا الرؤية : والبصر

ال تراه العيون٬، ألن اإلدراك مىت قرن بالبصر٬، مل يفهم منه إال : أي" ال تدركه األبصار"
أدركت بأذين٬، مل يفهم منه إال السماع٬، : الرؤية٬، كما أنه إذا قرن بآلة السمع٬، فقيل

أدركته : أضيف إىل كل واحد من احلواس٬، أفاد ما تلك احلاسة آلة فيه٬، فقوهلموكذلك إذا 
" وهو يدرك األبصار. "وجدت رائحته: وجدت طعمه٬، وأدركته بأنفي معناه: بفمي٬، معناه

املبصرين٬، ومعناه أنه يرى وال : تقديره ال تدركه ذوو األبصار٬، وهو يدرك ذوي األبصار أي
ع املوجودات٬، ألن منها ما يرى ويرى كاألحياء٬، ومنها يرى و¾ذا خالف سبحانه مجي

مايرى وال يرى كاجلمادات واألعراض املدركة٬، ومنها ما ال يرى وال يرى كاألعراض غري 
املدركة٬، فاهللا تعاىل خالف مجيعها٬، وتفرد بأن يرى وال يرى ومتدح يف هذه اآلية مبجموع 

 ").يطعم وال يطعموهو "األمرين٬، كما متدح يف اآلية األخرى بقوله 

لَا الشَّم#س3 ي%نب%غ/ي لَه%ا أَن ت3د#رِك% الْقَم%ر% و%لَا اللVي#لُ س%ابِق3 النَّه%ارِ و%كُلå ف/ي ﴿: وأما قوله تعاىل
  . )١(﴾فَلَك� ي%س#ب%ح3ونَ

 .فاإلدراك هنا ال يعين اإلحاطة بل يعين اللحوق أو االجتماع يف الليل أو السبق

لَا الشَّم#س3 ي%نب%غ/ي لَه%ا أَن ﴿: يف قوله Xعن أيب جعفر  :٢١٤ص ٢تفسري القمي ج  
الشمس سلطان : (يقول ٬،﴾ت3د#رِك% الْقَم%ر% و%لَا اللVي#لُ س%ابِق3 النَّه%ارِ و%كُلå ف/ي فَلَك� ي%س#ب%ح3ونَ

  ....).النهار والقمر سلطان الليل ال ينبغي للشمس أن تكون مع ضوء القمر بالليل

لَا الشَّم#س3 ي%نب%غ/ي لَه%ا أَن ت3د#رِك% ﴿: وقوله: (٤٥٩ص ٨الشيخ الطوسي يف التبيان ج  
معناه ال يدرك أحدمها : حىت يكون نقصان ضوئها كنقصان القمر٬، وقال أبو صاحل٬،﴾الْقَم%ر%

 ).يف سرعة سريه ﴾لَا الشَّم#س3 ي%نب%غ/ي لَه%ا أَن ت3د#رِك% الْقَم%ر%﴿: ضوء اآلخر٬، وقيل معناه

                                                            
  .٤٠: يس -١
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لَا الشَّم#س3 ي%نب%غ/ي ﴿: (١٤٢    ١٤١ص ٣الشيخ الطربسي يف تفسري جوامع اجلامع ج  
يف سرعة سريه فإ¹ا تقطع منازهلا يف سنة والقمر يقطعها يف شهر٬،  ﴾لَه%ا أَن ت3د#رِك% الْقَم%ر%

 ).وألن اهللا سبحانه باين بني فلكيهما وجماريهما٬، فال ميكن أن يدرك أحدمها اآلخر

لَا الشَّم#س3 ي%نب%غ/ي لَه%ا أَن ﴿: (٢٧٥ص ٨الطربسي يف تفسري جممع البيان ج الشيخ  
يف سرعة سريه٬، ألن الشمس أبطأ سرياً من القمر٬، فإ¹ا تقطع منازهلا يف سنة٬،  ﴾ت3د#رِك% الْقَم%ر%

والقمر يقطعها يف شهر٬، واهللا سبحانه جيريهما إجراء التدوير٬، باين بني فلكيهما وجماريهما٬، 
 ).ميكن أن يدرك أحدمها اآلخر٬، ماداما على هذه الصفةفال 

  . )١(﴾لَو#لَا أَن ت%د%ار%كَه3 نِع#م%ةٌ مِّن رَّبِّه/ لَن3بِذَ بِالْع%ر%اء و%ه3و% م%ذْم3وم!﴿: وأما قوله تعاىل

 :التدارك هنا يعين اإلدراك واللحوقف

معناه  ﴾ت%د%ار%كَه3 نِع#م%ةٌ مِّن رَّبِّه/لَو#لَا أَن ﴿: وقوله: (٩٠ص ١٠الشيخ الطوسي يف التبيان ج
  ).لوال أن اهللا رحم يونس وحلقته نعمة من جهته

لَو#لَا أَن ت%د%ار%كَه3 ﴿: قوله تعاىل: (٣٨٧ص ١٩السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان ج  
ال تكن كصاحب : "سابقيف مقام التعليل للنهي ال ﴾نِع#م%ةٌ مِّن رَّبِّه/ لَن3بِذَ بِالْع%ر%اء و%ه3و% م%ذْم3وم!

 ).والتدارك اإلدراك واللحوق" احلوت

قَالَ اد#خ3لُواْ ف/ي أُم%مٍ قَد# خ%لَت# م/ن قَب#ل/كُم مِّن الْجِنِّ و%اِإلنسِ ف/ي النَّارِ ﴿: وأما قوله تعاىل
ت# أُخ#ر%اه3م# ُألوالَه3م# ر%بَّن%ا كُلVم%ا د%خ%لَت# أُمَّةٌ لVع%ن%ت# أُخ#ت%ه%ا ح%تَّى إِذَا ادَّار%كُواْ ف/يه%ا ج%م/يعاً قَالَ

  . )٢(﴾ه%ؤ3الء أَض%لáون%ا فَآت/هِم# ع%ذَاباً ض/ع#فاً مِّن% النَّارِ قَالَ ل/كُلæ ض/ع#ف! و%لَك/ن الV ت%ع#لَم3ونَ

 :يف هذه اآلية هو تالحقوا أو اجتمعوا) اداركوا(معىن ف

                                                            
  .٤٩: القلم -١
  .٣٨: األعراف -٢
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أُم%مٍ قَد# خ%لَت# م/ن قَب#ل/كُم مِّن قَالَ اد#خ3لُواْ ف/ي ﴿: وقوله: (٢٣٠ص ١تفسريالقمي ج 
يعين  ﴾الْجِنِّ و%اِإلنسِ ف/ي النَّارِ كُلVم%ا د%خ%لَت# أُمَّةٌ لVع%ن%ت# أُخ#ت%ه%ا ح%تَّى إِذَا ادَّار%كُواْ ف/يه%ا ج%م/يعاً

  ).اجتمعوا

﴾ عاًح%تَّى إِذَا ادَّار%كُواْ ف/يه%ا ج%م/ي﴿: وقوله: (٣٩٧ص ٤الشيخ الطوسي يف التبيان ج  
 ).ومعناه تالحقوا...... 

: أي﴾ ح%تَّى إِذَا ادَّار%كُواْ﴿: (٦٥٤ص ١الشيخ الطربسي يف تفسري جوامع اجلامع ج  
 ).تالحقوا واجتمعوا يف النار: مبعىن) فيها(تداركوا 

مِّن#ه%ا ب%لِ ادَّار%ك% ع/لْم3ه3م# ف/ي الْآخ/ر%ة/ ب%لْ ه3م# ف/ي ش%كٍّ مِّن#ه%ا ب%لْ ه3م ﴿: وأما قوله تعاىل
  . )١(﴾ع%م/ونَ

  :هنا مبعىن التتابع والتالحق) أدارك(و 

مبعىن تتابع علمهم " بل ادارك: ("١١٢    ١١١ص ٨الشيخ الطوسي يف التبيان ج  
واملعىن بل ادارك يف اآلخرة أي حني مل ينفعهم اليقني مع شكهم يف . وتالحق حىت كمل

وادارك العلم حلاق احلال " بلى ادارك"إنه قرأ : وقيل  على ما ذكرها بن عباس    الدنيا 
  ...).هاليت يظهر فيها معلوم

ب%لِ ادَّار%ك% ع/لْم3ه3م# ف/ي ﴿: فقال: (٣٩٩ص ٧الشيخ الطربسي يف تفسري جممع البيان ج  
تتابع منهم العلم٬، وتالحق حىت كمل علمهم يف اآلخرة٬، مبا أخربوا به يف : أي﴾٬، الْآخ/ر%ة/

: فمعناه" أدرك"ومن قرأ . يتدارك: الدنيا٬، فهو على لفظ املاضي٬، واملراد به االستقبال أي
 ).ه األشياء يف اآلخرة٬، حني ال ينفعهم اليقنيهذسيدرك علمهم 

ى م3وس%ى أَنْ أَس#رِ بِع/ب%اد/ي فَاض#رِب# لَه3م# طَرِيقاً ف/ي و%لَقَد# أَو#ح%ي#ن%ا إِلَ﴿: وأما قوله تعاىل
  . )٢(﴾الْب%ح#رِ ي%ب%ساً لVا ت%خ%اف3 د%ر%كاً و%لَا ت%خ#ش%ى

                                                            
  .٦٦: النمل -١
  .٧٧: طه -٢
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 :هنا اللحوق) دركاً(معىن ف

 ﴾لVا ت%خ%اف3 د%ر%كاً و%لَا ت%خ#ش%ى﴿: وقوله: (١٩٣ص ٧الشيخ الطوسي يف التبيان ج  
  فيقول ابن عباس وقتادة    معناه ال ختف أن يدركك فرعون٬، وال ختش الغرق من البحر 

. معناه ال ختف حلوقا من عدوك٬، وال ختش الغرق من البحر الذي انفرج عنك: وقيل
هذا فرعون قد حلقنا٬، : وكان سبب ذلك أن أصحاب موسى قالوا له. واملعنيان متقاربان

  ").دركاً وال ختش فختال "ليم٬، فقال اهللا تعاىل وهذا البحر قد غشينا يعنون ا

 ﴾لVا ت%خ%اف3 د%ر%كاً و%لَا ت%خ#ش%ى﴿: (٤٣ص ٧الشيخ الطربسي يف تفسري جممع البيان ج  
  ).ال ختاف أن يدركك فرعون من خلفك٬، وال ختشى من البحر غرقاً: أي

  . )١(﴾م3وس%ى إِنَّا لَم3د#ر%كُونَفَلَمَّا ت%ر%اءى الْج%م#ع%ان/ قَالَ أَص#ح%اب3 ﴿: وأما قوله تعاىل

  :وهذه اآلية تفسر سابقتها وكالمها مبعىن اللحوق

: يف قوله Xويف رواية أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر : ٣١٥ص ١تفسري القمي ج  
ا من انو   إىل قوله    وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً ("

كاد أن يلحقهم  فخرج موسى ببين إسرائيل واتبعهم فرعون حىت إذا ......" املسلمني
وقالوا يا موسى إنا ملدركون٬، زعمت أن البحر ينفرج لنا  ......٬،ونظروا إليه وقد أظلهم

فدعا موسى  وقد رهقنا فرعون وقومه وهم هؤالء تراهم قد دنوا منا٬، حىت منضي ونذهب
فضربه٬، فانفلق البحر فمضى موسى  ربه فأوحى اهللا إليه أن اضرب بعصاك البحر

فلما نظروا إىل البحر قالوا لفرعون ما  وأدركهم آل فرعون٬، البحروأصحابه حىت قطعوا 
تعجب مما ترى ؟ قال أنا فعلت هذا فمروا وامضوا فيه٬، فلما توسط فرعون ومن معه أمر 

  ...).اهللا البحر فانطبق فغرقهم أمجعني

                                                            
  .٦١: الشعراء -١
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فلما : (........ ٬، قالXأيب عبد اهللا  عن: ١٢١    ١١٨ص ٢تفسري القمي ج  
٬، قال "قال أصحاب موسى إنا ملدركون" قرب موسى البحر وقرب فرعون من موسى

  ).٬، أي سينجيين"كال إن معي ريب سيهدين"موسى 

أي " قال أصحاب موسى إنا ملدركون: ("٢٨ص ٨الشيخ الطوسي يف التبيان ج  
فاإلدراك اإلحلاق٬، وأدركته ببصري إذا رأيته٬، وأدرك قتادة احلسن أي حلقه٬، . مللحقون

 ).وأدرك الزرع إذا حلق ببلوغه٬، وأدرك الغالم إذا بلغ٬، وأدركت القدر إذا نضجت

أدرك : اللحاق٬، يقال: واإلدراك: (٣٣١ص ٧جالشيخ الطربسي يف تفسري جممع البيان   
وأدركت . بلغ: وأدرك الغالم أي. حلق ببلوغه: وأدرك الزرع أي. حلقه: قتادة احلسن أي

 ).نضجت: القدر

  :فيها) أدركه الغرق(واآلن نأيت إىل اآلية اليت هي أصل النقاش لنرى معىن داللة 

ب%ح#ر% فَأَت#ب%ع%ه3م# ف/ر#ع%و#نُ و%ج3ن3ود3ه3 ب%غ#ياً و%ع%د#واً ح%تَّى و%ج%او%ز#ن%ا بِب%نِي إِس#ر%ائ/يلَ الْ﴿: قال تعاىل
إِذَا أَد#ر%كَه3 الْغ%ر%ق3 قَالَ آم%نت3 أَنَّه3 ال إِل/ه% إِالV الVذ/ي آم%ن%ت# بِه/ ب%ن3و إِس#ر%ائ/يلَ و%أَن%اْ م/ن% 

  .)١(﴾الْم3س#ل/م/ني%

٬، ال املوت املترتب على الغرق؛ ألن )املُغرِقاملاء (هنا هو سببه وهو ) الغرق(فاملراد من 
إدراك املوت هنا متفرع عن الغرق نفسه ال عن إدراك الغرق٬، وفرعون مل يغرق يف ¹ر أو 
بركة ماء حىت نتوقع منه الكالم والتلفظ أثناء الغرق٬، بل ا¹ال عليه جبالن عظيمان من املاء٬، 

  !ي املاء عليه ؟فكيف يتمكن هذا القزم من الكالم عند ا¹يال جبل

وحىت إدراك املوت ال يعين بالضرورة املوت فعال٬ً، فمن حضره املوت يقال أدركه املوت٬، 
  :أي حلقه ووصله٬، يف حني أنّ اهللا يأمر من حضره املوت بالوصية واإلشهاد عليها

  

                                                            
  .٩٠: يونس -١
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ل/لْو%ال/د%ي#نِ و%األقْر%بِني% كُت/ب% ع%لَي#كُم# إِذَا ح%ض%ر% أَح%د%كُم3 الْم%و#ت3 إِن ت%ر%ك% خ%ي#راً الْو%ص/يَّةُ ﴿
  .)١(﴾بِالْم%ع#ر3وف/ ح%قّاً ع%لَى الْم3تَّق/ني%

يِا أَيُّه%ا الVذ/ين% آم%ن3واْ ش%ه%اد%ةُ ب%ي#نِكُم# إِذَا ح%ض%ر% أَح%د%كُم3 الْم%و#ت3 ح/ني% الْو%ص/يَّة/ اثْن%ان/ ذَو%ا ﴿
م# ض%ر%ب#ت3م# ف/ي اَألر#ضِ فَأَص%اب%ت#كُم مُّص/يب%ةُ ع%د#لٍ مِّنكُم# أَو# آخ%ر%ان/ م/ن# غَي#رِكُم# إِنْ أَنت3

  .)٢(﴾...الْم%و#ت/

فإذا كان حضور املوت ووصوله وحلوقه يعين املوت فعال٬ً، فكيف يكلف بالوصية من 
  !حضره املوت ؟

وعلى أي حال فمعىن إدراك الغرق لفرعون ال يعين حالة الغرق وإحاطته باملاء٬، بل يعين 
وقه به٬، أي وصول سبب الغرق وحلوقه بفرعون ورؤيته له وتيقنه وصول الغرق إليه وحل

  .باهلالك

عند رؤية العذاب وتيقنه باهلالك وليس ) آمنت(ولكي يتبني بوضوح أنّ فرعون قد قال 
  :الغرق وما بعدهاإدراك عند الغرق٬، البد أن نتأمل يف ما قبل آية 

﴿áواْ و%قَالَ م3وس%ى ر%بَّن%ا إِنَّك% آت%ي#ت% ف/ر#ع%و#نَ و%م%أله3 زِين%ةً و%أَم#و%االً ف/ي الْح%ي%اة/ الدُّن#ي%ا ر%بَّن%ا ل/ي3ض/ل
ع%ن س%بِيل/ك% ر%بَّن%ا اطْم/س# ع%لَى أَم#و%ال/هِم# و%اش#د3د# ع%لَى قُلُوبِهِم# فَالَ ي3ؤ#م/ن3واْ ح%تَّى ي%ر%و3اْ الْع%ذَاب% 

 #قَالَ قَد# أُجِيب%ت دَّع#و%ت3كُم%ا فَاس#ت%ق/يم%ا و%الَ ت%تَّبِع%آنË س%بِيلَ الVذ/ين% الَ ي%ع#لَم3ونَ  #ل/يم% اَأل
لْغ%ر%ق3 و%ج%او%ز#ن%ا بِب%نِي إِس#ر%ائ/يلَ الْب%ح#ر% فَأَت#ب%ع%ه3م# ف/ر#ع%و#نُ و%ج3ن3ود3ه3 ب%غ#ياً و%ع%د#واً ح%تَّى إِذَا أَد#ر%كَه3 ا

ـه% إِالV الVذ/ي آم%ن%ت# بِه/ ب%ن3و إِس#ر%ائ/يلَ و%أَن%اْ م/ن% الْم3س#ل/م/ني% قَالَ آم% آآلنَ و%قَد#  #نت3 أَنَّه3 ال إِل/
فَالْي%و#م% ن3ن%جِّيك% بِب%د%نِك% ل/ت%كُونَ ل/م%ن# خ%لْفَك% آي%ةً و%إِنV  #ع%ص%ي#ت% قَب#لُ و%كُنت% م/ن% الْم3فِْسد/ين% 

و%لَقَد# ب%وَّأْن%ا ب%نِي إِس#ر%ائ/يلَ م3ب%وَّأَ ص/د#قٍ و%ر%ز%قْن%اه3م مِّن% # سِ ع%ن# آي%ات/ن%ا لَغ%اف/لُونَ كَث/رياً مِّن% النَّا
اْ ف/يه/ الطVيِّب%ات/ فَم%ا اخ#ت%لَفُواْ ح%تَّى ج%اءه3م3 الْع/لْم3 إِنV ر%بَّك% ي%قْض/ي ب%ي#ن%ه3م# ي%و#م% الْق/ي%ام%ة/ ف/يم%ا كَان3و

فَإِن كُنت% ف/ي ش%كٍّ مِّمَّا أَنز%لْن%ا إِلَي#ك% فَاس#أَلِ الVذ/ين% ي%قْر%ؤ3ونَ الْك/ت%اب% م/ن قَب#ل/ك% #  ي%خ#ت%ل/فُونَ

                                                            
  .١٨٠: البقرة -١
  .١٠٦: المائدة -٢
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و%الَ ت%كُون%نَّ م/ن% الVذ/ين% كَذVب3واْ بِآي%ات/  #لَقَد# ج%اءك% الْح%قُّ م/ن رَّبِّك% فَالَ ت%كُون%نَّ م/ن% الْم3م#ت%رِين% 
و%لَو#  #إِنV الVذ/ين% ح%قVت# ع%لَي#هِم# كَل/م%ت3 ر%بِّك% الَ ي3ؤ#م/ن3ونَ # ن% الْخ%اس/رِين% اللّه/ فَت%كُونَ م/

فَلَو#الَ كَان%ت# قَر#ي%ةٌ آم%ن%ت# فَن%فَع%ه%ا إِمي%ان3ه%ا إِالV  #ج%اءت#ه3م# كُلá آي%ة� ح%تَّى ي%ر%و3اْ الْع%ذَاب% اَألل/يم% 
  .)١(﴾ش%فْن%ا ع%ن#ه3م# ع%ذَاب% اخل/ز#يِ ف/ي الْح%ي%اةَ الدُّن#ي%ا و%م%تَّع#ن%اه3م# إِلَى ح/نيٍقَو#م% ي3ون3س% لَمَّا آم%ن3واْ كَ

يدعو اهللا أن يشدد على قلوب فرعون وقومه فال يؤمنوا  موسىنيب اهللا ) ٨٨(ففي اآلية 
قُلُوبِهِم# فَالَ ي3ؤ#م/ن3واْ ح%تَّى ر%بَّن%ا اطْم/س# ع%لَى أَم#و%ال/هِم# و%اش#د3د# ع%لَى ﴿حىت يروا العذاب األليم؛ 

وهي ظاهرة يف مشاهدة  ﴾ح%تَّى ي%ر%و3اْ الْع%ذَاب% اَألل/يم%﴿: ٬، فالحظ قوله﴾ي%ر%و3اْ الْع%ذَاب% اَألل/يم%
قَد# ﴿: هو Xالعني للعذاب األليم األكيد٬، وكان جواب اهللا تعاىل ملوسى وأخيه هارون 

٬، يعين قد أجيب دعاء ﴾و%الَ ت%تَّبِع%آنË س%بِيلَ الVذ/ين% الَ ي%ع#لَم3ونَ أُجِيب%ت دَّع#و%ت3كُم%ا فَاس#ت%ق/يم%ا
  .موسى على آل فرعون بأن ال يؤمنوا إىل أن يروا العذاب األليم

إِنV الVذ/ين% ح%قVت# ﴿): ٩٧   ٩٦(مث بعد أن يذكر اهللا غرق فرعون يقول يف اآليتني 
٬، وهذا ﴾و%لَو# ج%اءت#ه3م# كُلá آي%ة� ح%تَّى ي%ر%و3اْ الْع%ذَاب% اَألل/يم% #ونَ ع%لَي#هِم# كَل/م%ت3 ر%بِّك% الَ ي3ؤ#م/ن3

  .تأكيد على اإلميان عند رؤية العذاب األليم الذي ال ريب فيه

فَلَو#الَ كَان%ت# قَر#ي%ةٌ آم%ن%ت# فَن%فَع%ه%ا ﴿): ٩٨(يف اآلية  Xمث يقول اهللا تعاىل عن قوم يونس 
 Vقَو#م% ي3ون3س% لَمَّا آم%ن3واْ كَش%فْن%ا ع%ن#ه3م# ع%ذَاب% اخل/ز#يِ ف/ي الْح%ي%اةَ الدُّن#ي%ا و%م%تَّع#ن%اه3م# إِلَى إِمي%ان3ه%ا إِال

٬، وهذه اآلية سيقت على حنو التعليل لعدم قبول اإلميان عند رؤية العذاب٬، وإن الذين ﴾ح/نيٍ
و معلوم أنّ قوم يونس مل فقط٬، وكما ه Xنفعهم إميا¹م عند رؤية العذاب هم قوم يونس 

يقع العذاب عليهم فعال٬ً، بل أظلهم ورأوه وتيقنوا اهلالك٬، واملصداق املصرح به الذي مل 
ينفعه إميانه عند رؤية العذاب هو فرعون لعنه اهللا تعاىل٬، وهذا يعين أنّ اآليات مجيعها 

ال عن حتقق تتحدث عن حقيقة واحدة وهو قبول اإلميان عند رؤية العذاب والتيقن منه٬، 
العذاب فعالً ونزوله مث كشفه٬، وقد استثنت منه حالة واحدة وهي يف قوم نيب اهللا يونس 

X.  

                                                            
  .٨٩ – ٨٨: يونس -١
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  :وهذه احلقيقة تؤكدها اآليتان اآلتيتان أيضاً

 فَلَم# ي%ك3 #فَلَمَّا ر%أَو#ا ب%أْس%ن%ا قَالُوا آم%نَّا بِاللVه/ و%ح#د%ه3 و%كَفَر#ن%ا بِم%ا كُنَّا بِه/ م3ش#رِك/ني% ﴿
ي%نفَع3ه3م# إِمي%ان3ه3م# لَمَّا ر%أَو#ا ب%أْس%ن%ا س3نَّت% اللVه/ الVت/ي قَد# خ%لَت# ف/ي ع/ب%اد/ه/ و%خ%ِسر% ه3ن%ال/ك% 

  .)١(﴾الْكَاف/ر3ونَ

ت3ب#ت3 و%لَي#س%ت/ التَّو#ب%ةُ ل/لVذ/ين% ي%ع#م%لُونَ السَّيِّئَات/ ح%تَّى إِذَا ح%ض%ر% أَح%د%ه3م3 الْم%و#ت3 قَالَ إِنِّي ﴿
  .)٢(﴾اآلنَ و%الَ الVذ/ين% ي%م3وت3ونَ و%ه3م# كُفVار! أُو#لَئ/ك% أَع#ت%د#ن%ا لَه3م# ع%ذَاباً أَل/يماً

  .إذن٬، فاحلقيقة القرآنية هي عكس ما تومهه حممود الصرخي

א Wא
  :يف الروايات الشريفة) أدركه الغرق(معىن 

: Xقلت أليب احلسن علي بن موسى الرضا : عن إبراهيم بن حممد اهلمداين قال  
  ألي علة أغرق اهللا عز وجل فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده ؟(

ألنه آمن عند رؤية البأس واإلميان عند رؤية البأس غري مقبول وذلك حكم ]: قال[
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده : "قال اهللا عز وجلاهللا تعاىل يف السلف واخللف٬، 

يوم : "٬، وقال عز وجل"وكفرنا مبا كنا به مشركني فلم يك ينفعهم إميا¥م ملا رأوا بأسنا
 إميا¥ايف كسبت يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفساً إميا¥ا مل تكن آمنت من قبل أو 

آمنت إنه ال إله إال الذي آمنت به بنو " :٬، وهكذا فرعون ملا أدركه الغرق٬، قال"خريا
اآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين فاليوم : "٬، فقيل له"إسرائيل وأنا من املسلمني

 .)٣(...) ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية

                                                            
  .٨٥ – ٨٤: غافر -١
  .١٨: النساء -٢
  .٨٤ – ٨٣ص ١ج: X عيون أخبار الرضا ،٥٩ص ١علل الشرائع ج -٣



 ١٠٧................................................. البالغ املبني وجهل الصرخيني 

 
 

أنّ فرعون آمن عند رؤية البأس٬، أي عندما تيقن بأن  Xوواضح من كالم اإلمام الرضا 
ألنه آمن عند رؤية البأس (يشو¾ا شك فعرف أ¹ا املوت احملتم  انشقاق البحر حقيقة ال

  ).فواخللواإلميان عند رؤية البأس غري مقبول وذلك حكم اهللا تعاىل يف السلف 

هنا ) عند(ومعلوم أنّ رؤية البأس متقدمة على وقوع البأس فعالً وإحاطته باإلنسان٬، و 
  :بقوله تعاىل Xاإلمام الرضا ظرف زمان كما ال خيفى٬، ويؤكد هذا أكثر استشهاد 

فَلَم# ي%ك3  #فَلَمَّا ر%أَو#ا ب%أْس%ن%ا قَالُوا آم%نَّا بِاللVه/ و%ح#د%ه3 و%كَفَر#ن%ا بِم%ا كُنَّا بِه/ م3ش#رِك/ني% ﴿
ه3ن%ال/ك% ي%نفَع3ه3م# إِمي%ان3ه3م# لَمَّا ر%أَو#ا ب%أْس%ن%ا س3نَّت% اللVه/ الVت/ي قَد# خ%لَت# ف/ي ع/ب%اد/ه/ و%خ%ِسر% 

  .)١(﴾الْكَاف/ر3ونَ

وهنا اآلية تؤكد على مسألة رؤية البأس وعدم قبول اإلميان والتوبة عندها٬، وأما مسألة 
  .نزول البأس وحتققه فعالً باإلنسان فما اشغلهم عن الكالم والتوبة

  :اآليت وقد جاء يف تفسري اآلية السابقة عن أهل البيت 

قدم إىل املتوكل رجل نصراين فجر بامرأة مسلمة فأراد أن : (عن جعفر بن رزق اهللا٬، قال
: حيىي بن أكثم قد هدم إميانه شركه وفعله٬، وقال بعضهم: يقيم عليه احلد فاسلم٬، فقال

يفعل به كذا وكذا٬، فأمر املتوكل بالكتاب إىل أيب : يضرب ثالثة حدود٬، وقال بعضهم
٬، فأنكر "يضرب حىت ميوت: "عن ذلك٬، فلما قرء الكتاب كتبوسؤاله Xاحلسن الثالث 

يا أمري املؤمنني٬، سل عن هذا فإنه شيء مل : حيىي بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا
مل جيئ : ينطق به كتاب ومل جتئ به سنة٬، فكتب إليه أن فقهاء املسلمني قد أنكروا هذا وقالوا

بسم اهللا :  أوجبت عليه الضرب حىت ميوت ؟ فكتببه سنة ومل ينطق به كتاب فبني لنا مل
فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده وكفرنا مبا كنا به مشركني فلم "الرمحن الرحيم  

يك ينفعهم إميا¥م ملا رأوا بأسنا سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده وخسر هنالك 
  .)٢() فأمر به املتوكل فضرب حىت مات: قال. "الكافرون

                                                            
  .٨٥ – ٨٤: غافر -١
  .٢٣٩ – ٢٣٨ص ٧ج: الكافي -٢
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وليس أثناء الرجم٬، وطبwق عليه اإلمام ) الرجم(ذا النصراين أسلم عند رؤية البأس فه
فَلَمَّا ر%أَو#ا ب%أْس%ن%ا قَالُوا آم%نَّا بِاللVه/ و%ح#د%ه3 و%كَفَر#ن%ا بِم%ا كُنَّا بِه/ ﴿: قول اهللا تعاىل Xالعسكري 
ر%أَو#ا ب%أْس%ن%ا س3نَّت% اللVه/ الVت/ي قَد# خ%لَت# ف/ي فَلَم# ي%ك3 ي%نفَع3ه3م# إِمي%ان3ه3م# لَمَّا  #م3ش#رِك/ني% 

  .﴾...ع/ب%اد/ه/

أي إنه .. ومل يقل إظهارهم اإلميان مثالً ) فلم يك ينفعهم إميا¹م: (وهنا قال اهللا سبحانه
وهذا يدل على أنّ اإلميان حىت لو كان صادقاً ال يÄقبل ما دام اإلنسان .. نسب اإلميان إليهم 

  .بأس وتيقÐن منه بدون أي شائبة شك أو ̄وهØمقد رأى ال

  :غرق فرعون قصة يف خصوص ولنقف اآلن عند رواية أخرى عن أهل البيت   

أخربين عن قول : Xقلت أليب احلسن موسى بن جعفر : (عن حممد بن أيب عمري٬، قال
قوال له : "أما قوله: ٬X، فقال "اذهبا إىل فرعون إنه طغى: "Xاهللا عز وجل ملوسى 

٬، إال عند رؤية البأس وقد علم اهللا أنّ فرعون ال يتذكر وال خيشى: ٬، إىل أن قال"قوالً ليناً
قال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو  حىت إذا أدركه الغرق: "أال تسمع اهللا يقول

اآلن وقد عصيت قبل وكنت من : فلم يقبل اهللا إميانه٬، وقال" إسرائيل وأنا من املسلمني
 ).املفسدين

هنا يؤكد املسألة أكثر ويبني أنّ تذكر فرعون وخشيته عند رؤية  Xفاإلمام الكاظم 
ه فعالً باإلنسان٬، وخصوصاً يف البأس٬، وكما قدمت أنّ رؤية البأس متقدمة على وقوع

موضوع فرعون وانشقاق البحر فرقني٬، فيقيناً أنّ فرعون آمن عندما تيقن بأن هذه حقيقة 
  .تامة وأ¹ا تعين اهلالك احملتم الذي ال مفر منه٬، وبعد ذلك ا¹ال عليه املاء وأغرقه

قلت ف: قال سفيان: (.... Xويف حديث عن سفيان بن سعيد مع اإلمام الصادق   
. ال: يا ابن رسول اهللا٬، هل جيوز أن يطمع اهللا عز وجل عباده فيكون ما ال يكون ؟ قال: له

وقد " لعله يتذكر أو خيشى: "فكيف قال اهللا عز وجل ملوسى وهارون عليهما السالم: فقلت
ولكن عند رؤية  إن فرعون قد تذكر وخشي: علم أن فرعون ال يتذكر وال خيشى ؟ فقال

حىت إذا أدركه الغرق قال : "ينفعه اإلميان٬، أال تسمع اهللا عز وجل يقولحيث مل  البأس
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فلم يقبل اهللا عز وجل " آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني
  .)١(...) إميانه

على ربط إميان فرعون بآية رؤية البأس٬، والنص على أنه  فالحظ كيف يؤكد األئمة 
  .ة البأس٬، ومل يقولوا عند وقوع البأس به فعالًقد آمن عند رؤي

فلما دخلوا كلهم حىت كان آخر : (..... ٬، قالXويف خرب طويل عن أيب عبد اهللا   
من دخل من أصحابه وآخر من خرج من أصحاب موسى٬، أمر الرياح فضربت البحر 

نه ال إله آمنت أ: "بعضه ببعض٬، فأقبل املاء يقع عليه مثل اجلبال فقال فرعون عند ذلك
فأخذ جربئيل كفاً من محاة فوضعها يف ". إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني

  .)٢(") اآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين٬، فاليوم ننجيك ببدنك: "فيه مث قال

قبل غرقه وقبل ) آمنت(يف هذه الرواية يصرwح بأنّ فرعون قال  Xواإلمام الصادق 
ه٬، بل قال ذلك عندما رأى أنّ املاء مقبل إليه أو سيقبل ال حمالة وهو كاجلبال٬، وصول املاء إلي

فعندها تيقن بأن هذه معجزة ال يشو¾ا أي شك وهو هالك حمتوم ال مفر منه أبدا٬ً، ولو كان 
  .متيقناً يقيناً تاماً قبل ذلك ملا دخل إىل قاع البحر

أن  Xبعد أن وصلت إليه جبال املاء٬، ملا احتاج جربائيل ) آمنت(فلو أنّ فرعون قال 
معشار جبل عشر يضع يف فمه كفاً من طني لكي مينعه من تلفظه باإلميان باهللا تعاىل؛ ألن 

واحد كاف مللء فم فرعون واآلالف من جنده٬، ومنعهم من الكالم والتنفس حىت٬، فما هي 
بال من املاء٬، لكي يضطر جربائيل إليها ليغلق ¾ا فم فرعون ومينعه نسبة كف من طني إىل ج

  !!!عن الكالم ؟

مل تكن جبال املاء قد ا¹ارت عليه فعالً ومل تصل إليه٬، ) آمنت(إذن٬، فرعون عندما قال 
نعم هي أقبلت على اال¹يار واإلقبال عليه٬، ولكنها مل تقع فعالً إال بعد أن تكلم فرعون 

                                                            
  .٣٨٦ص: معاني األخبار -١
  .١٢٣ – ١٢٠ص ١٣ج :األنوار بحار ،١٢٢ – ١١٨ص ٢ج :القمي تفسير -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ١١٠

٬، كما حكاه ﴾أَنَّه3 ال إِل/ه% إِالV الVذ/ي آم%ن%ت# بِه/ ب%ن3و إِس#ر%ائ/يلَ و%أَن%اْ م/ن% الْم3س#ل/م/ني% آم%نت3﴿: بقوله
  .اهللا تعاىل

ولعلة أخرى أغرق اهللا عز وجل : (.... Xعن أيب احلسن علي بن موسى الرضا   
 عز وجل فرعون وهي أنه استغاث مبوسى ملا أدركه الغرق ومل يستغث باهللا٬، فأوحى اهللا

  .)١() يا موسى٬، ما أغثت فرعون ألنك مل ختلقه ولو استغاث يب ألغثته: إليه

مبوسى لينجيه  أنه استغاثوهذه الرواية تضيف شيئاً آخر إىل تلفظ فرعون باإلميان٬، وهو 
٬، وهذا يعين أنّ فرعون كان عنده مهلة لكي Xمن الغرق واستنجد به ومل يغثه موسى 

وخياطبه مستنجدا٬ً، ولكي يتلفظ باإلميان الذي ذكرته اآلية بالتفصيل٬،  Xيستغيث مبوسى 
 . وهذا ال ميكن تصوُّره أبداً أثناء غرق فرعون وا¹يار ج̄بلَي ماء عليه

وقد كان فرعون من قرنه إىل : (.... X عن أيب احلسن علي بن  موسى الرضا  
األرض ببدنه  منة جنو على قدمه يف احلديد وقد لبسه على بدنه٬، فلما أغرق ألقاه اهللا

ليكون ملن بعده عالمة فريونه مع تثقله باحلديد على مرتفع من األرض٬، وسبيل التثقيل أن 
  .)٢(....) يرسب وال يرتفع فكان ذلك آية وعالمة

وهذا يؤكد حقيقة إميان فرعون قبل الغرق؛ ألن لبسه للحديد من قرنه إىل قدمه٬، ال 
يعطيه حىت فرصة الطفو فوق املاء ليخرج رأسه ويتلفظ مبا نقله اهللا تعاىل عنه٬، فالشخص عند 
ا¹يار جبلي ماء عليه ال ميكنه أن يتلفظ بكلمة واحدة وال ميكنه أن يطفو فوق املاء وال 

من قرنه إىل ( Xإذا كان مثقالً باحلديد بالصورة اليت يصفها اإلمام الرضا للحظة٬، فكيف 
ن يرسب وال أوسبيل التثقيل : (٬X، ويؤكد حقيقة رسوبه إىل قاع البحر بقوله )قدمه
 ).يرتفع

نعم٬، إنّ طبيعة وقاعدة الثقيل أن يرسب يف املاء ال أن يرتفع٬، وهذا جيري حىت يف اإلنسان 
٬، فيه حبرية صغرية٬، أي إنه يرتل إىل قاع النهر أو البحر مبجرد وقوعهالذي يقع يف ¹ر أو 
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فكيف إذا كان حاله كحال فرعون الذي انطبق عليه جبالن عظيمان من املاء٬، اللهم إال أن 
  !يقول حممود الصرخي إنّ فرعون نبع املاء من حتته فرفعه إىل األعلى كالنافورة 

ل قد الغرق من البحر آية؛ ألن حال فرعون وهو مثبل إنّ اهللا اعترب خروج جثة فرعون بع
¾ذا احلديد البد أن يكون دائم البقاء حتت املاء٬، وإال فالغريق بعد أن يتفسwخ وينتفخ يطفو 

  .على املاء فال حيتاج إىل ̄عدِّ ذلك آية يف فرعون لو مل يكن مثقالً باحلديد من قرنه إىل قدمه

مل يركس يف البحر؛ ألن اهللا أراد أن جيعله آية٬، فعندئذ إنّ الرواية تنص على أنه : فإن قيل
  .ميكنه أن يتكلم

بل إنه قد ركس وغرق يف البحر٬، ولكن بعد ذلك أخرجه اهللا تعاىل٬، ليجعله آية٬، : أقول
  :بل إنّ إخراجه من قاع البحر كان متأخراً عن غرقه بكثري٬، كما يف الرواية اآلتية

أخرب بين إسرائيل أنّ  Xفإن موسى " ببدنكفاليوم ننجيك ": (....Xعن الصادق 
اهللا قد أغرق فرعون فلم يصدقوه٬، فأمر اهللا البحر فلفظ به على ساحل البحر حىت رأوه 

  .)١(...) ميتاً

وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون ": ( يف قوله Xوعن أيب جعفر   
فخرج موسى ببين إسرائيل ...... " وأنا من املسلمني  إىل قوله   وجنوده بغيا وعدوا 

وقالوا يا ....... ٬، كاد أن يلحقهم ونظروا إليه وقد أظلهم واتبعهم فرعون حىت إذا
وقد رهقنا فرعون  موسى إنا ملدركون٬، زعمت أنّ البحر ينفرج لنا حىت منضي ونذهب

بعصاك فدعا موسى ربه فأوحى اهللا إليه أن اضرب وقومه وهم هؤالء تراهم قد دنوا منا٬، 
وأدركهم آل  البحر فضربه٬، فانفلق البحر فمضى موسى وأصحابه حىت قطعوا البحر

فلما نظروا إىل البحر قالوا لفرعون ما تعجب مما ترى ؟ قال أنا فعلت هذا فرعون٬، 
فمروا وامضوا فيه٬، فلما توسط فرعون ومن معه أمر اهللا البحر فانطبق فغرقهم 

 .)٢(...) أمجعني
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: يف البحر Xيف الرواية أعاله يقول عن اتباع فرعون وقومه ملوسى  Xفاإلمام الباقر 
وقومه٬، فهنا  ٬X، يف حني أن آل فرعون مل يصلوا فعالً إىل موسى )وأدركهم آل فرعون(

ـ  Xعبwر اإلمام    .٬، وهو قرينة على أن إدراك الغرق غري الغرق)اإلدراك(عن اللحوق ب

آدم ملا نزل إىل الدنيا بكى حىت صار يف  فقد روي أنّ: (وقال حسن بن سليمان احللي  
: أحتب أن يتوب اهللا عليك ؟ قال! يا آدم : خديه ¹ران ثجاجان٬، فرتل عليه جربئيل وقال

اللهم إين أسألك حبق األكرمني عليك حممد وعلي وفاطمة واحلسن : فقل: قال. نعم
واتك عليهم واحلسني وعلي وحممد وجعفر وموسى وعلي وحممد وعلي واحلسن وحممد صل

وهو يف السفينة توسل ¾م فأجناه ونوحاً ملا أدركه الغرق . فتاب اهللا عليهما. إال تبت علينا
  .)١() اهللا ومن معه من الغرق

كان يف السفينة  Xأدركه الغرق٬، مع أنّ نوحاً  Xوهذه الرواية تنص على أن نوحاً 
ومل يسقط يف املاء ومل يغرق أصال٬ً، إذن فإدراك الغرق شيء وذات الغرق شيء آخر٬، وهو 

 .املطلوب

لحقيقة القرآنية اليت تقول بأنّ فرعون آمن لمؤكدة  و¾ذا تكون روايات آل حممد 
شك فيها  قبل أن ينهال عليه جبال املاء٬، بل آمن عندما تأكد من أنّ هذه املعجزة حقيقية ال

أبداً وتيقن اهلالك٬، ويكفينا أن نقول بأنّ فرعون آمن قبل أن يصله املاء ولو بآن٬، وهذا يعين 
  .أنه آمن عند إدراك الغرق له وليس أثناء الغرق وقبل موته

א א Wא
  :أقوال املفسرين باآلية

اطل٬، ألنه وقوهلم إن اإلدراك هو اإلحاطة ب: (٢٢٤ص ٤الشيخ الطوسي يف التبيان ج  
أدرك اجلراب بالدقيق وأدرك احلب باملاء وأدرك السور باملدينة : لو كان كذلك لقالوا

فليس املراد " حىت إذا أدركه الغرق: "وقوله. إلحاطة مجيع ذلك مبا فيه٬، واألمر خبالف ذلك
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فلما "٬، ومثله أدركت فالناً إذا حلقته ٬، كما يقولوناملعىن حىت إذا حلقه الغرق به اإلحاطة بل
  ).أي مللحقون" ملدركونتراء اجلمعان قال أصحاب موسى إنا 

حىت إذا أدركه الغرق قال آمنت انه : "وقوله: (٤٢٧ص ٥الشيخ الطوسي يف التبيان ج  
 حني حلقه الغرق واهلالك إخبار منه تعاىل أن فرعون" ال إله إال الذي آمنت به بنوا إسرائيل

إميان إجلاء ال يستحق به الثواب كما ال يستحق باإلميان  قال ما حكاه اهللا وكان ذلك
نصب على املصدر واملراد بغياً على موسى وقومه واعتداء " بغياً وعدواً: "وقوله. الضروري
  ).عليهم

: أي" حىت إذا أدركه الغرق: ("٢٢٣ص ٥الشيخ الطربسي يف تفسري جممع البيان ج  
ت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا قال آمن"وصل إليه الغرق وأيقن باهلالك٬، 

وقد " اآلن"وكان ذلك إميان إجلاء٬، ال يستحق به الثواب٬، فلم ينفعه إميانه " من املسلمني
قيل له اآلن آمنت حني ال ينفع اإلميان٬، وال يقبل ألنه حال : عصيت قيل فيه إضمار أي

ذلك " قبل"ك اإلميان٬، فهال آمنت بترك اإلميان يف حال ما ينفع" وقد عصيت"اإلجلاء 
 ).يف األرض بقتل املؤمنني٬، وادعاء اإلهلية٬، وأنواع الكفر" وكنت من املفسدين"

هو الوصول ) أدركه الغرق(واكتفي ¾ذين العلمني٬، وكالمهم واضح على أنّ معىن 
اء حميط واللحوق٬، ال أنّ الغرق أحاط به٬، ومعلوم أنّ اإلنسان إذا كان يف حالة الغرق فإن امل

نّ الغرق حميط به٬، والفرق واضح بني اإلدراك وبني اإلحاطة ال خيفى إ أيبه من كل جانب٬، 
  .اللبيب نع

باإلحاطة٬، وهذه شنشنة معروفة ) أدركه الغرق(نعم٬، هناك مفسرون من السنة قد فسروا 
 ال تدركه(وهلا عالقة بأصل عقائدي عندهم وهي رؤية اهللا تعاىل حيث إ¹م يفسرون آية 

بأن املقصود من اإلدراك هو اإلحاطة وليس الرؤية٬، إذن فاآلية تنفي اإلحاطة باهللا ) األبصار
تعاىل٬، أما الرؤية فجائزة؛ أل¹ا ال تعين اإلحاطة فليس كل من رأى شيئاً أحاط به٬، وهذا 

  .االحنراف والتفسري املُسيَّس ال قيمة علمية له
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א Wא
  :منظور عقليمن ) أدركه الغرق(معىن 

قد تقدم يف املباحث السابقة التعرwض إىل أنّ فرعون ال ميكن عقالً أن يتكلم حني الغرق؛ 
ألنه كان مثقالً باحلديد من قرنه إىل قدمه٬، وقد ا¹ار عليه جبالن عظيمان من املاء وهو يف 
اء قاع البحر٬، ومن املعلوم أنه ال يكون يف حالة الغرق فعالً إال بعد وصول جبلي امل

وإحاطتهما به٬، ويف هذا احلالة يستحيل على فرعون التكلم باإلميان وتوحيد اهللا واالستغاثة 
؛ ألنه بال شك سيغمر متاماً باملاء خالل ثوان قليلة جداً بل رمبا بثانية أو جزء Xمبوسى 

ذي الثانية٬، بل سيكون املاء فوقه بأمتار عديدة إن مل أقل عشرات األمتار؛ ألن هذا البحر ال
غرق فيه فرعون قد استوعبت مساحة قليلة من قاعه أكثر من مليون ونصف جندي وأغرقوا 
فيه مجيعا٬ً، كما يروى٬، فلك أن تتصور مدى عمق هذا البحر وما هو حجم فرعون نسبة إىل 
املياه اليت ستسقط عليه دفعة واحدة٬، فمن أين لفرعون أن يتكلم ويتلفظ باإلميان باهللا تعاىل٬، 

يف قاع البحر وهو أنّ الكالم حيتاج فضاء وهواء وهذا مفقود يف حالة فرعون فال خيفى 
  !وأثناء غرقه يف جبال من املاء٬، فمىت تلفظ باإلميان ومىت توجه إىل موسى واستنجد به ؟

قبل أن يغمره  Xفال يبقى إال أن نقول إنّ فرعون قد تلفظ باإلميان واستغاث مبوسى 
غرق٬، أي عند إدراك الغرق ووصوله وحلوقه له٬، وليس أثناء املاء وقبل أن يعيش حلظات ال

  .الغرق نفسه

والنتيجة أنّ اللغة والقرآن والسنة واملفسرون املعتدلون والعقل تتعاضد وتدل على أنّ 
فرعون قد آمن قبل الغرق ولو بآن وليس أثناء الغرق نفسه٬، فلم يبق حملمود الصرخي شيء 

  .مد هللا أوالً وآخراًواحل. يلوذ به إال اهلروب املخزي

  :الوقفة الثالثة

وحىت بعد أن قال فرعون آمنت لكن : (قال حممود الصرخي يف كتابه يف اخلطوة السادسة
  ).اهللا تعاىل مل يقبل توبته وإميانه ألن توبته غري صادقة وإميانه غري حقيقي
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وتوبته؛ أل¹ا توبة غري هنا حممود الصرخي يقول بأن اهللا تعاىل مل يقبل إميان فرعون : أقول
  .صادقة وغري حقيقية

ال أريد أن أقول برأيي وفهمي كما فعل حممود الصرخي٬،   وأعوذ باهللا من األنا   وأنا 
بالتمسك ¾ما واتباعهما٬، ومها  بل أجعل احلكم هو الثقالن اللذان أمرنا النيب حممد 

  :يةالصرخي مفارق هلما بالكلحممود القرآن والعترة٬، وسنرى أن 

  :القرآن الكرمي

فَقُولَا لَه3 قَو#الً لVيِّناً لVع%لVه3 ي%ت%ذَكVر3 أَو#  #اذْه%ب%ا إِلَى ف/ر#ع%و#نَ إِنَّه3 طَغ%ى ﴿: قال اهللا تعاىل
  .)١(﴾ي%خ#ش%ى

يعين أنّ فرعون ممكن أن يتذكر أو خيشى٬، وليس  ﴾لVع%لVه3 ي%ت%ذَكVر3 أَو# ي%خ#ش%ى﴿: وقوله تعاىل
  .كما يتوهم حممود الصرخي٬، وسيأيت يف تعرضنا لكالم العترة الطاهرة ما يؤيد كالمي هذا

و%ج%او%ز#ن%ا بِب%نِي إِس#ر%ائ/يلَ الْب%ح#ر% فَأَت#ب%ع%ه3م# ف/ر#ع%و#نُ و%ج3ن3ود3ه3 ب%غ#ياً و%ع%د#واً ح%تَّى ﴿: وقال تعاىل
كَه3 الْغ%ر%ق3 قَالَ آم%نت3 أَنَّه3 ال إِل/ه% إِالV الVذ/ي آم%ن%ت# بِه/ ب%ن3و إِس#ر%ائ/يلَ و%أَن%اْ م/ن% إِذَا أَد#ر%

  .)٢(﴾الْم3س#ل/م/ني%

إذا كان فرعون هنا ما زال على كفره وجحوده ملاذا : وهنا لنا أن نسأل حممود الصرخي
  ٬، ملاذا اضطر لالعتراف باهللا تعاىل ؟)آمنت(قال 

  :يف املقام ثالثة احتماالت طبعاً

نه قال ذلك هكذا عبثاً وجمرد كالم عابر ال يبغي فرعون من ورائه إ :االحتمال األول
  .شيئاً

وهذا غري صحيح؛ ألن فرعون كافر متجرب٬، فلماذا عندما رأى جبلي املاء وتيقن أ¹ما 
  !؟) آمنت(واقع حقيقي٬، وتيقن اهلالك٬، ملاذا هنا فقط قال 
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مل يقل اهللا تعاىل عنه بأنه كاذب يف إميانه٬، بل ) آمنت(وما يؤكد كالمي هو عندما قال 
يعين اآلن تؤمن يا فرعون . )١(﴾آآلنَ و%قَد# ع%ص%ي#ت% قَب#لُ و%كُنت% م/ن% الْم3فِْسد/ين%﴿: قال تعاىل

غري  وهذا إقرار õرد اإلميان٬، ولكنه إميان! وقد فعلت ما فعلت من املعاصي واإلفساد ؟
  .مقبول؛ ألنه ليس يف وقته٬، ألنه إميان إجلاء واضطرار

لينجو من الغرق؛ ألنه تيقن اهلالك٬، وتيقن حبقيقة إله ) آمنت(إنه قال  :االحتمال الثاين
  ).أمنت(٬، فتيقن أال منقذ غري اهللا تعاىل٬، ولذلك قال )عليهما السالم(موسى وهارون 

فعالً آمن ومل يكن كاذباً عندما قال وهذا االحتمال ممكن٬، وهو يثبت أنّ فرعون 
  ).آمنت(

لينجو من عذاب اآلخرة؛ ألنه تيقن ) آمنت(هو أنّ فرعون قال  :واالحتمال الثالث
اهلالك٬، وتيقن حبقيقة اهللا تعاىل٬، فأراد أن ينجو من عذاب اهللا تعاىل يف اآلخرة بعد أن تيقن 

  .أنه خسر حياته الدنيوية

هو أيضاً يدل على أنّ فرعون مل يكن كاذباً عندما قال وهذا االحتمال أيضاً ممكن٬، و
  ).آمنت(

يدالن على أنّ ) الثاين والثالث( النااالحتمإذن٬، فبعد إسقاط االحتمال األول٬، يبقى 
  .وليس كما يتوهم حممود الصرخي) آمنت(فرعون كان صادقاً بقوله 

واآلخرة٬، ومل أذكر هذا أن ينجو يف الدنيا ) آمنت(وقد يكون فرعون كان يرجو بقوله 
االحتمال على انفراد ألن مرادي منه حاصل من االحتمال الثاين والثالث٬، وهو حقيقة إميان 

  .فرعون

  :قول العترة الطاهرة
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٬، وقلت بأنه ﴾فَقُولَا لَه3 قَو#الً لVيِّناً لVع%لVه3 ي%ت%ذَكVر3 أَو# ي%خ#ش%ى﴿قبل قليل ذكرتÄ قول اهللا تعاىل 
رعون ممكن أن خيشى وليس كما يتوهم الصرخي٬، واآلن أذكر تأكيد أهل يدل على أنّ ف

  :على هذا البيت 

يا ابن رسول : فقلت له: (...... ٬، قالXعن سفيان بن سعيد٬، عن أيب عبد اهللا   
فكيف : فقلت. ال: اهللا٬، هل جيوز أن يطمع اهللا عز وجل عباده فيكون ما ال يكون ؟ قال

وقد علم أن فرعون " لعله يتذكر أو خيشى: "رون عليهما السالمقال اهللا عز وجل ملوسى وها
ولكن عند رؤية البأس حيث مل  إنّ فرعون قد تذكر وخشي:ال يتذكر وال خيشى ؟ فقال

ح%تَّى إِذَا أَد#ر%كَه3 الْغ%ر%ق3 قَالَ آم%نت3 أَنَّه3 ال ﴿: ينفعه اإلميان٬، أال تسمع اهللا عز وجل يقول
ـه% إِالV الVذ/ي   فلم يقبل اهللا عز وجل إميانه ﴾آم%ن%ت# بِه/ ب%ن3و إِس#ر%ائ/يلَ و%أَن%اْ م/ن% الْم3س#ل/م/ني%إِل/

فَالْي%و#م% ن3ن%جِّيك% بِب%د%نِك% ل/ت%كُونَ  #آآلنَ و%قَد# ع%ص%ي#ت% قَب#لُ و%كُنت% م/ن% الْم3فِْسد/ين% ﴿: وقال
  .)١() ون ملن بعدك عالمة وعربةنلقيك على جنوة من األرض لتك: يقول ﴾ل/م%ن# خ%لْفَك% آي%ةً

٬، حيث ﴾لVع%لVه3 ي%ت%ذَكVر3 أَو# ي%خ#ش%ى﴿: عن قوله تعاىل Xفالحظ جواب اإلمام الصادق 
٬، وهو صريح يف التأكيد على أنّ فرعون قد تذكر )إن فرعون قد تذكر وخشي: (Xقال 

ألنه إميان عند رؤية وخشي٬، أي إنه آمن فعال٬ً، ولكن إميانه مل ينفعه ومل يقبله اهللا تعاىل؛ 
  .البأس والعذاب٬، إذن فرعون قد تذكر وخشي٬، وليس كما يهرف حممود الصرخي

فلم يقبل اهللا عز وجل : (٬X، وقوله )حيث مل ينفعه اإلميان: (Xوالحظ أيضاً قوله 
  ).إميانه

ـه% ح%تَّى إِذَا أَد#ر%كَه3 الْغ%ر%ق3 قَالَ آم%نت3 أَ﴿: فإذا كان الصرخي يقول يف قوله تعاىل نَّه3 ال إِل/
ن اهللا تعاىل هنا قص وذكر كالم إ٬، ﴾إِالV الVذ/ي آم%ن%ت# بِه/ ب%ن3و إِس#ر%ائ/يلَ و%أَن%اْ م/ن% الْم3س#ل/م/ني%

  .فرعون وهذا ال يعين أنه فعالً كان صادقاً بإميانه
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آنف  Xإذا كان الصرخي يقول ذلك يف اآلية٬، فماذا يقول يف كالم اإلمام الصادق 
الذي ينص على أنه آمن فعالً وتذكر وخشي٬، ولكن مل ينفعه هذا اإلميان؛ ألنه إميان الذكر٬، 

يف جوابه  Xلقال عنه الصادق ) آمنت(بعد فوات األوان٬، فلو كان فرعون كاذباً يف قوله 
  !بلسانه فقط وكان كاذبا٬ً، ولذلك مل يقبل اهللا تعاىل إميانه؟) آمنت(بأن فرعون قال : للسائل

فلم يقبل (٬، و )حيث مل ينفعه اإلميان: (بإميان فرعون فيقول Xملاذا يقر اإلمام الصادق 
  ؟) إنّ فرعون قد تذكر وخشي(٬، و )اهللا عز وجل إميانه

  !قاتل اهللا البالدة ماذا تفعل بصاحبها 

: Xقلت أليب احلسن علي بن موسى الرضا : عن إبراهيم بن حممد اهلمداين قال  
إنه آمن عند رؤية : هللا عز وجل فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده ؟ قالألي علة أغرق ا(

 :البأس وهو غري مقبول٬، وذلك حكم اهللا تعاىل ذكره يف السلف واخللف٬، قال اهللا تعاىل
ي%ك3 ي%نفَع3ه3م#  فَلَم# #فَلَمَّا ر%أَو#ا ب%أْس%ن%ا قَالُوا آم%نَّا بِاللVه/ و%ح#د%ه3 و%كَفَر#ن%ا بِم%ا كُنَّا بِه/ م3ش#رِك/ني% ﴿

ي%و#م% ي%أْت/ي ب%ع#ض3 آي%ات/ ر%بِّك% الَ ي%نفَع3 ن%فْساً ﴿ :وقال اهللا عز وجل٬، ﴾إِمي%ان3ه3م# لَمَّا ر%أَو#ا ب%أْس%ن%ا
وهكذا فرعون ملا أدركه ٬، ﴾إِمي%ان3ه%ا لَم# ت%كُن# آم%ن%ت# م/ن قَب#لُ أَو# كَس%ب%ت# ف/ي إِمي%انِه%ا خ%ي#راً

ـه% إِالV الVذ/ي آم%ن%ت# بِه/ ب%ن3و إِس#ر%ائ/يلَ و%أَن%اْ م/ن% الْم3س#ل/م/ني%﴿ :الغرق قال ٬، ﴾آم%نت3 أَنَّه3 ال إِل/
فَالْي%و#م% ن3ن%جِّيك% بِب%د%نِك% ل/ت%كُونَ  #آآلنَ و%قَد# ع%ص%ي#ت% قَب#لُ و%كُنت% م/ن% الْم3فِْسد/ين% ﴿:فقيل له

  .)١(...) ﴾ل/م%ن# خ%لْفَك% آي%ةً

ألي علة أغرق اهللا عز وجل فرعون وقد : (Xفالحظ سؤال اهلمداين لإلمام الرضا 
 ).آمن به وأقر بتوحيده ؟

بقول  Xبربكم لو كان فرعون مل يؤمن ومل يوحِّد اهللا تعاىل٬، فهل ميكن أن يقرَّ الرضا 
  !اهلمداين بتوحيد فرعون وإميانه ؟
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يوجد إميان لفرعون حىت يصحَّ أن نصفه أال جيب حينئذ أن يبيwن ̄وهØم اهلمداين وأنه ال 
بالقبول أو الرد٬، أي إن كالم اهلمداين وسؤاله من باب السالبة بانتفاء املوضوع ؟ وإن قول 

  .إمنا هو كذبة٬، وقولٌ من فرعون ال يريد معناه) آمنت(فرعون 

فرعون وتوحيده٬، بل جنده  انميبإمل ينكر على اهلمداين قوله  Xولكن اإلمام الرضا 
X إنه آمن عند رؤية البأس وهو غري مقبول٬، وذلك حكم اهللا تعاىل ذكره يف : (قال

إنه آمن عند رؤية (٬، وهو تأكيد لقول اهلمداين بإميان فرعون وتوحيده )السلف واخللف
٬، ونفس إميان )عند رؤية البأس وهو غري مقبول(٬، فهو إميان٬، ولكنه غري مقبول ألنه )البأس

  .ا الوقت وبدون إجلاء لقبله اهللا تعاىلفرعون هذا لو كان قبل هذ

أخربين عن قول اهللا عز : (Xقلت ملوسى بن جعفر : عن حممد ابن أيب عمري٬، قال  
نه طغى٬، فقوال له قوالً ليناً لعله يتذكر أو خيشى ؟ ااذهبا إىل فرعون : وجل ملوسى وهارون

أي كنياه وقوال له يا أبا مصعب٬، وكان اسم فرعون    فقوال له قوالً ليناً : أما قوله: فقال
لعله يتذكر أو خيشى فإمنا قال ليكون أحرص : أبا مصعب الوليد بن مصعب٬، وأما قوله

ملوسى على الذهاب٬، وقد علم اهللا عز وجل أنّ فرعون ال يتذكر وال خيشى إال عند رؤية 
ـه% إِالV ﴿: ز وجل يقولالبأس٬، أال تسمع اهللا ع ح%تَّى إِذَا أَد#ر%كَه3 الْغ%ر%ق3 قَالَ آم%نت3 أَنَّه3 ال إِل/

آآلنَ و%قَد# ﴿ :فلم يقبل اهللا إميانه٬، وقال٬، ﴾الVذ/ي آم%ن%ت# بِه/ ب%ن3و إِس#ر%ائ/يلَ و%أَن%اْ م/ن% الْم3س#ل/م/ني%
  .)١() ﴾ع%ص%ي#ت% قَب#لُ و%كُنت% م/ن% الْم3فِْسد/ين%

وقد علم اهللا عز وجل أنّ فرعون ال يتذكر وال خيشى إال : (Xإلمام الكاظم وقول ا
٬، قد نفى فيه التذكر واخلشية عن فرعون٬، مث استثىن من هذا النفي التذكر )عند رؤية البأس

واخلشية عند رؤية فرعون للبأس أي العذاب األكيد٬، وهذا يعين أنّ فرعون تذكر وخشي 
 .ميان مرفوض كما تقدمعند رؤية البأس٬، ولكن هذا اإل

٬، وهو إقرار بإميان فرعون٬، ولكنه إميان )فلم يقبل اهللا إميانه: (Xوكذلك الحظ قوله 
  .مرفوض
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جزاكم اهللا من : (على قتلى بدر فقال وقف رسول اهللا : وعن ابن عباس٬، قال  
: مث التفت إىل أيب جهل بن هشام٬، فقال. أميناً وخونتمعصابة شرا٬ً، لقد كذبتموين صادقاً 
٬، وإن هذا ملا أيقن إنّ فرعون ملا أيقن باهلالك وحد اهللاإن هذا أعىت على اهللا من فرعون٬، 

  .)١() باهلالك دعا بالالت والعزى

 .والرواية صرحية بإثبات اإلميان لفرعون عند تيقنه باهلالك٬، ونفيه عن أيب جهل

نّ فرعون قد آمن وأقرw باهللا تعاىل٬، أجممعان على قول ) القرآن والعترة(إذن٬، فالثقالن 
  .ولكنه إميان إجلاء واضطرار٬، وهو غري مقبول

ولكن حممود الصرخي عنده رأي غري هذا؛ وهو أنّ فرعون مل يؤمن بل كان كاذباً منافقاً 
  !اخلارق أن نصدقه ونذعن لعقله  االصرخي من يريدو٬، )آمنت(بقوله 

أوصانا بالتمسك بالثقلني واالعتصام ¾ما  ولكن يا حممود الصرخي٬، الرسول حممد 
لنهتدي٬، ومل يذكر ثقالً ثالثاً باسم حممود الصرخي٬، فاحبث لك عن ثقلني غري ثقلي حممد 

٬، ألنك قد خالفتهما جهاراً وبرعونية منقطعة النظري٬، إذن فأنت ضال هالك املصطفى 
  .قتك للثقلني الذين ما بعدمها إال الضالل املبنيمضل مهلك مبفار

  :الوقفة الرابعة

لو كان فرعون قد آمن (: اخلطوة السابعة...) إميان فرعون(قال حممود الصرخي يف كتابة 
عندما رأى معجزة انفالق البحر وهو بكامل امتيازاته ومناصبه وجيشه وكان قد ارتدع عن 

يÄعقل أن اهللا تعاىل ال يقبل توبته وهل هذا من  وأصحابه٬، فهل Xاتباع ومطاردة موسى 
علماً أنه ال يوجد يف اآليات الشريفة ما يشري إىل وجود املانع عن قبول إميانه لو !! العدل ؟

كان قد تاب وأعلن إميانه وارتدع وانتهى عندما شاهد معجزة انفالق البحر وقبل أن يدخل 
  ).البحر ويدركه الغرق
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! خي وبسبب حظه العاثر يريد أن حيلب شاته اهلزيلة يف غربال إنّ حممود الصر: أقول
فرييد بسؤاله هذا أن يستجدي رقعة متهرئة ليغطي جزءاً من عورته الفكرية٬، فيحاول أن 

قد قال بأنّ فرعون آمن قبل دخول البحر وقبل  Xيوحي للناس بأنّ اإلمام أمحد احلسن 
ولو : (... Xكالم اإلمام أمحد احلسن أن يدركه الغرق٬، وهذا ¾تان عظيم٬، وهاكم نص 

كان ̄يقبل لقَبل إميان فرعون بعد أن رأى معجزة مادية قاهرة ال تؤوwل٬، وهي انشقاق البحر٬، 
  .)١() ..."آ̄منØتÄ: "ورأى كل شق كالطود العظيم٬، وملسه بيده فقال

٬، هل أعماك احلسد واحلقد وخفة العقل عن هذه )وملسه بيده: (Xفالحظ قوله 
  !العبارة٬، أم إنك تتعامى لتغرِّر بالبسطاء وتضحك على ذقو¹م ؟

تصوروا أنّ فرعون ! فكيف ميكن لفرعون أن يلمس ماء البحر املنشق وهو خارج البحر ؟
واقف على اليابسة ومل يدخل البحر بعد٬، كم ينبغي أن يكون طول ذراعه لكي ميس أحد 

ـ اللهم إال أن يكون ! جبلي ماء البحر املنشق ؟ الذي يروى أن ) عوج بن عنق(فرعون ك
  !  األذرع  أو آالف طوله مئات

مل يقل بأنّ فرعون آمن مبجرد رؤية انفالق البحر٬، ومل  Xإذن٬، فاإلمام أمحد احلسن 
ولو : (... يقل إنه آمن قبل أن يدخل البحر٬، ومل يقل بأنه آمن قبل أن يدركه الغرق٬، بل قال

د أن رأى معجزة مادية قاهرة ال تؤوwل٬، وهي انشقاق البحر٬، كان ̄يقبل لقَبل إميان فرعون بع
٬، أي إنّ فرعون آمن بعد أن )..."آ̄منØتÄ: "ورأى كل شق كالطود العظيم٬، وملسه بيده فقال

رأى انشقاق البحر وبعد أن ملسه بيده وتيقن من حقيقته٬، بعد كل ذلك قال فرعون 
وملسه (احلَ̄ول٬، جتاهل الصرخي عبارة ٬، ولكن مبا أنّ احلسد واحلقد يصيب العقل ب)آمنت(

  ) !بيده

أما حال فرعون قبل أن يدخل البحر فال خيتلف اثنان بأنه كان على كفره وجتربه٬، بل 
و%ج%او%ز#ن%ا ﴿: ؛ ألن هذا صريح القرآن الكرمي٬، قال تعاىلXودخل البحر ليلحق موسى 
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ح%تَّى إِذَا أَد#ر%كَه3 الْغ%ر%ق3 قَالَ ج3ن3ود3ه3 ب%غ#ياً و%ع%د#واً بِب%نِي إِس#ر%ائ/يلَ الْب%ح#ر% فَأَت#ب%ع%ه3م# ف/ر#ع%و#نُ و%
ـه% إِالV الVذ/ي آم%ن%ت# بِه/ ب%ن3و إِس#ر%ائ/يلَ و%أَن%اْ م/ن% الْم3س#ل/م/ني%   .﴾آم%نت3 أَنَّه3 ال إِل/

 Xو¾ذا فتمسكُنÄ حممود الصرخي وسؤاله يف غري حمله؛ ألن كالم اإلمام أمحد احلسن 
  !يف واد٬è، وقد تاه الصرخي يف وادè آخر 

  .واحلمد هللا على نعمة العقل

  :الوقفة اخلامسة

أسأل نفسك وكرر السؤال (: يف اخلطوة الثامنة...) إميان فرعون(قال الصرخي يف كتابه 
هل يوجد شك يف احلقيقة اإلهلية القرآنية القطعية اليقينية اليت مفادها أنّ فرعون مل يؤمن ومل 

ومل يقل آمنت عندما رأى معجزة انفالق البحر٬، وان معجزة انفالق البحر مل تلجيء  يتلفظ
ومل تÄجبِر فرعون على أن يقول آمنت٬، وأن معجزة انفالق البحر مل تكن السبب والدافع ألن 

٬، بل الذي Xيقول فرعون آمنت٬، بل عاند واستكرب ونزل ودخل البحر ملطاردة موسى 
  ).رق وإدراكه الغرق وأمارات و عالمات املوت؟دفعه إىل قول آمنت هو الغ

؛ ألنه ما )أدركه الغرق(و ) الغرق(تبني مما سبق أنّ حممود الصرخي ال يفرق بني : أقول
  .زال صغرياً عن ذلك٬، وهذا مما يندى له اجلبني

وما زال حممود الصرخي حياول خداع الناس واخللط بني حال فرعون عند رؤية انفالق 
الغرق له  كاوإدرالغرق له وبني حاله عند دخوله البحر  وإدراكالبحر وقبل دخوله للبحر 

يقصد احلالة  Xوتيقنه باملعجزة املهلكة٬، ويريد أن يوهم الناس بأنّ اإلمام أمحد احلسن 
إدراك الغرق له وكان يقصد احلالة الثانية وهي عند دخول فرعون للبحر األوىل٬، بينما أنه 

  .وتيقنه باملعجزة املهلكة

ولكن اجلديد يف قول الصرخي آنف الذكر٬، هو قوله بأنّ فرعون قد التجأ إىل اإلميان 
الغرق وأمارات وعالمات املوت٬، وليس معجزة انفالق البحر  وإدراكهبسبب الغرق 

  !واقتراب العذاب 
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وال أدري هل حممود الصرخي كان يف كامل وعيه عندما تكلم ¾ذا الكالم أم إنه كان 
  !بشيء أفقده التركيز أو التعقل ؟ متأثراً

ففرعون قد دخل بني جبلي ماء وتيقن اهلالك٬، وكل إنسان يف هذا احلال ال يكون عنده 
من ورطته وما حل به متسع للمزاح أو االستهزاء أو النفاق أو التعويل على شيء ال ينفعه 

٬، وقوله )آمنت(من اهلالك٬، وفرعون عندما أدركه الغرق وهو يف آخر حلظات حياته قال 
  :هذا ال خيلو من أمرين

أن يكون فرعون قد أظهر التعلق باهللا تعاىل مع أنه يعلم أنّ اهللا غري قادر على : األمر األول
اىل بلسانه فقط وقلبه غري مقر بتوحيد إنّ فرعون أقر بتوحيد اهللا تع: إنقاذه٬، وبعبارة أخرى

  !اهللا٬، وأنه وحده املنجي عند انقطاع مجيع السبل 

إنّ فرعون قد أقر بتوحيد اهللا تعاىل؛ ألنه قد علم أن انفالق البحر معجزة  :األمر الثاين
حقيقة ال شك فيها أبداً وهي تعين اهلالك احملتم٬، فآمن باهللا تعاىل؛ ألنه علم بأن ال منجي له 
مما حل به غري اهللا سبحانه٬، ألنه سبحانه صاحب هذه املعجزة اليت انقطعت كل السبل 

  .أمامها

واألمر األول ساقط؛ ألن فرعون يف حاله املوصوف كيف يفزع إىل شيء يعلم أنه باطل 
  !قدرة له على إنقاذه دنيوياً أو أخروياً أو كالمها ؟ال وال وجود له٬، و

نعم٬، قد يزعم اإلنسان يف حال الرخاء التعلق والتعويل على ما يعلم أنه ال حول وال قوة 
له٬، ولكن عند انقطاع مجيع السبل ويكون املوت قاب قوسني أو أدىن يكون اإلنسان جمبوراً 
على التعلق مبا يعتقد قلبه بأنه املنجي ال غري٬، وهذا ما يقره العقل والفطرة٬، بل وما روي عن 

  :أيضاً البيت أهل 

: ؟ فقال) بِس#مِ اِهللا الرَّح#منِ الرَّح/يمِ: (يف قول اهللا عز وجلعن احلسن بن علي بن حممد 
هو الذي يتأله إليه عند احلوائج والشدائد كل خملوق عند انقطاع الرجاء من كل  اهللا(

بسم اهللا أي أستعني على أموري : ٬، يقولمن هو دونه٬، وتقطع األسباب من مجيع ما سواه
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دعي٬، وهو ما قال  اإذكلها باهللا الذي ال حتق العبادة إال له٬، املغيث إذا استغيث٬، وا�يب 
يا ابن رسول اهللا٬، دلين على اهللا ما هو ؟ فقد أكثر عليÐ ا�ادلون : Xرجل للصادق 

فهل كسر بك : قال. نعم: يا عبد اهللا٬، هل ركبت سفينة قط ؟ قال: وحريوين٬، فقال له
فهل تعلق قلبك هنالك أن : قال. نعم: حيث ال سفينة تنجيك وال سباحة تغنيك ؟ قال

: Xنعم٬، قال الصادق : شيئاً من األشياء قادر على أن خيلصك من ورطتك ؟ فقال
فذلك الشيء هو اهللا القادر على االجناء حيث ال منجي٬، وعلى اإلغاثة حيث ال 

  .)١()مغيث

هو الذي يتأله إليه عند احلوائج والشدائد كل خملوق  اهللا: (Xل اإلمام فالحظ قو
كل (٬، نعم )عند انقطاع الرجاء من كل من هو دونه٬، وتقطع األسباب من مجيع ما سواه

بدون استثناء عندما تنقطع به مجيع السبل يكون مضطراً لإلميان باهللا تعاىل٬، وفرعون ) خملوق
قن من أن انفالق البحر معجزة حقيقية وكان بسبب إله قد انقطعت به مجيع السبل وتي

  .٬، فعندها اضطر إىل اإلميان باهللا تعاىلXموسى 

٬، )آمنت(إذن٬، بعد بطالن األمر األول الذي يقول بأن فرعون مل يكن صادقاً بقوله 
وثبوت األمر الثاين وهو أنّ فرعون قد أقرw بتوحيد اهللا تعاىل٬، وكان يأمل بذلك النجاة دنيوياً 

٬، كما سبق٬، نسأل أو أخروياً أو كالمها معا٬ً، وهذا ما أيده القرآن والعترة الطاهرة 
  :يلالسؤال التا

  ؟) آمنت(ما الذي أجلأ فرعون إىل قوله 

ال شك أنّ سبب ذلك هو معجزة انفالق البحر اليت أصبحت واقعاً ال شك فيه أمام 
النجاة من الغرق أو من عذاب اهللا ) آمنت(فرعون لعنه اهللا٬، نعم ال ننكر طلب فرعون بقوله 

٬، )آمنت(٬، وبني غايته من قوله )آمنت(تعاىل٬، ولكن هناك فرق بني العلة اليت أجلأته إىل قوله 
بل إنّ املوت والغرق هنا متسبب عن معجزة انفالق البحر٬، فهو يرجع إليها بال شك٬، فهناك 

٬، عند مدامهة املوت له بال إعجاز ال شك فيه٬، )آمنت(فرق أيضاً بني لو كان فرعون قد قال 

                                                            
 .٢٣٢ – ٢٣٠ص: للشيخ الصدوق -التوحيد  ،٥ – ٤ص :للشيخ الصدوق -معاني األخبار  -١
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رة تكون تلك وبني أن يقول هذا بسبب معجزة قاهرة٬، فعند اإلميان بسبب معجزة قاه
املعجزة هي امللجئة إىل اإلميان٬، بغض النظر عن نية املؤمن هل هي للنجاة من املوت أم 

  .للنجاة من عذاب اآلخرة

إميا¹ا باهللا تعاىل إما لطلب اخلري والنفع الدنيوي أو  مث ال شك أنّ أكثر أمة حممد 
حرار هم كالكربيت األخروي٬، وإما لدفع الضرر الدنيوي واألخروي٬، وأصحاب عبادة األ

وخمتص بالذين يعبدون اهللا  منفي عن أكثر أمة حممد  انمياإلاألمحر٬، فهل إنّ مطلق 
  !لوجهه تعاىل ال يريدون جزاء وال شكوراً ؟

قد استكمل مجيع مراحل اإلميان٬، بل نقول أنه ) آمنت(مل نقل إنّ فرعون بقوله  حننف
٬، Xا ما أوضحه اإلمام أمحد احلسن ٬، وهذ)التصديق(اتصف بأول مراحل اإلميان وهو 

  !ولكن ال حياة ملن تنادي 

  ! إذن٬، فمحمود الصرخي قد خلط احلابل بالنابل٬، فأصبح يف حيص بيص من أمره 

  :ويكون قول حممود الصرخي التايل وصفاً لنفسه ينطبق عليه متاماً

ر تلك وبعد كل ذلك هل ميكن أن نتصور إنساناً حيترم عقله وإنسانيته يرفض وينك(
احلقيقة اإلهلية القرآنية الواضحة اجللية اليت ال ختفى على كل عاقل وكل إنسان مهما كان 

  مستواه الفكري والذهين ؟

اجلواب واضح وجلي بأنه ال ميكن تصور ذلك٬، فالذي يرفض وينكر تلك احلقيقة اإلهلية 
 ).القطعية اجللية الواضحة٬، فهو إنسان غري عاقل وخارج عن اإلنسانية

  .ريجع احلجر من حيث أتى ليفلق هامة راميهف

  :الوقفة السادسة

واهللا  واهللا واهللا: (يف اخلطوة الرابعة عشرة...) إميان فرعون(قال حممود الصرخي يف كتابه 
إن ضحالة فكر املدwعي وسقم عقله واحنرافه النفسي إىل املستوى الذي ال نستغرب منه أبداً 
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طبعاً يكتب (عن أمساء اهللا احلسىن وعن صفات اهللا تعاىل لو أنه كتب يف يوم من األيام٬، 
هذه أمساء اهللا احلسىن وهذه صفاته٬، (٬، مث يقول )باملستوى الركيك الضحل املضطر باملتهافت

أستغفر اهللا وسبحان اهللا وتعاىل اهللا عما يقول ) إذن أنا اهللا.... وأنا أتصف بكذا وكذا
  .اجلاهلون الضالون

علها كما فعلها يف ادwعائه السفارة أو الوصاية أو اإلمامة أو النبوة أو ميكن أن يف... نعم 
 ..).٬، أو كل ذلك...الرسالة أو اخلالفة 

  :أقول

٬، ويعاين )اهلسترييا(أمل أقل لكم سابقاً إنّ حممود الصرخي مريض مبرض عضال وهو    ۱
رة خمجلة حىت من عقدة النقص والعجز٬، ولذلك جنده يلجأ إىل التهجم والشتم والسب بصو

  .لو صدرت من طفل رضيع

وبسبب إفالس حممود الصرخي وعجزه٬، نراه حياول االختباء خلف إصبعه٬، ويفترض    ۲
وبريء منها٬، مث يÄفرِّع الصرخي عن هذه املفتريات  Xأموراً مل يقلها اإلمام أمحد احلسن 

  !بالكي ؟أموراً ما أنزل اهللا ¾ا من سلطان٬، أليس هكذا مرض ال ميكن عالجه إال 

ال نستغرب منه أبداً لو أنه كتب يف يوم من األيام٬، عن أمساء اهللا : (فالصرخي يقول
٬، يعين إىل اآلن اإلمام أمحد احلسن )لو أنه كتب(٬، الحظ )احلسىن وعن صفات اهللا تعاىل

X  ـ ٬، وبعد ذلك يقول الصرخي بني )ختت الرمل(مل يكتب٬، ولكن الصرخي يضرب ب
٬، يعين أنّ اإلمام أمحد )املستوى الركيك الضحل املضطر باملتهافتطبعاً يكتب ب(: قوسني

٬، وهنا الصرخي ...لو كتب فسيكتب مبستوى ركيك وضحك .. لو.. لو Xاحلسن 
انظروا إىل انعدام شرف اخلصومة عند حممود ! حيكم ويصف شيئاً معدوماً مل يوجد بعد 

  !الصرخي 
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يقول لو أنّ أمحد احلسن  هكال٬، بل جندتنبؤاته اخلرقاء ؟ عن هل كف الصرخي .. وبعد 
X  يقصد أمحد احلسن    كتب عن الصفات٬، مث يقولX  ) : هذه أمساء اهللا احلسىن

  ).إذن أنا اهللا.... وهذه صفاته٬، وأنا أتصف بكذا وكذا

انظروا إىل أعجوبة زمانه كيف يستفرغ ترهاته يف ساحة امليدان العلمي٬، ليفرع ومهاً عن 
فلو كان أبوه حياً لنصحناه أن يأخذه إىل طبيب نفسي أو ! سوي ؟ هل هذا إنسان! وهم 

  ) !جمنون وبيده فالة: (حيبسه يف البيت٬، ولكن ماذا نفعل واحلال كما يقول املثل الشعيب

لو أنّ حممود الصرخي : (وما دام حممود الصرخي قد فتح هذا الباب٬، أال حيق لنا أن نقول
ن املوجد هو إبليس أبو مرة٬، ومبا أين متصف كتب يف موضوع املوجد للخلق لقال بأ

êبصفات إبليس إذن أنا خالق êوالعياذ باهللا سبحانه ؟) لخلقل موجد!  

  .إنك مل تقل أو تكتب ذلك: فإن قلت

  ).فبهت الذي كفر. (أيضاً مل يكتب ومل يقل ذلك Xواإلمام أمحد احلسن : قلنا لك

  !قرية حممود الصرخي ؟أليست هذه املهزلة يندى هلا جبني أغىب محار يف 

سدوا أنوفهم من شدة ننت ما استفرغه٬،  دقمث بعد أن رأى الصرخي أنّ احلضور    ۳
ميكن أن يفعلها كما فعلها يف ادwعائه .... نعم : (حاول بأسلوب طفويل أن يرقع فتقه بقوله

  ! ..)٬، أو كل ذلك...السفارة أو الوصاية أو اإلمامة أو النبوة أو الرسالة أو اخلالفة

  :وفيه

مل يدعِ النبوة وال الرسالة من اهللا تعاىل٬، فهال قليالً من  Xإنّ اإلمام أمحد احلسن   أ
  !احلياء يا صرخي ؟

٬، بل ادعيتها بلسان احلال٬، بعد أن نصبت نفسك األلوهيةبل أنت ميكن أن تدعي    ب
لزمان املعصوم وال من إمام ا ولياً ألمر املسلمني بدون إذن من اهللا تعاىل وال من رسوله 

X ،٬، وبعد أن جعلت من نفسك آية عظمى هللا تعاىل٬، وأنت على هذا املستوى الضحل٬
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و ) آية اهللا العظمى(و ) آية اهللا(وبعد أن جعلت من نفسك وكيل مجلة موزعاً أللقاب 
! ٬، وهذه اآليات املزعومة ال حيسن أحدهم أن يتكلم مجلة مفيدة )حجة اإلسالم واملسلمني(

فمن أنت حىت تعترب فالناً آية هللا٬، وعلّاناً حجة لإلسالم واملسلمني٬، كيف وضعت نفسك 
فمالكم أىن ...  األلوهيةفهذا هو إدعاء ! لتنسب إليه ما هو منه براء ؟مكان اهللا تعاىل 

  !تفترون ؟

... والطامة الكربى تأيت بعد ذلك لتهني هذه اآليات العظمى٬، وتلعنها وتفسقها وتطردها 
اخل؛ أل¹م خالفوك ومل يتبعوا منهجك املخزي٬، أو أل¹م رأوا أنفسهم أعلم منك وأنك ال 

  !مراً عليهم أتستحق أن تكون مت

إميان فرعون وجهل (وإىل هنا أكتفي من الرد على ما ذكره حممود الصرخي يف كتابه 
٬، ومل يبق منه سوى التكرار اململ والسب والشتم٬، وقد تبني مدى جهل حممود )املدعي

  .متييزه بني أبسط األمور وأوضحها٬، واحلمد هللا رب العاملني موعد الصرخي

الرد املتني على مدعي (حد أتباع الصرخي يف كتابه املسمى واآلن نرجع إىل ما ذكره أ
  ).البالغ املبني

* * *  

F١٨E
أنّ القرآن محال وجوه وال : فإن قيل: قال املدعي: [١٧قال الصرخي يف التعليق رقم 

إنّ النهي الوارد عن االحتجاج : أقول!!! ميكن االستدالل به على صحة دعوة املدعي 
أما ادعاء اإلمامة أو االتصال باإلمام املهدي . بالقرآن الكرمي له مناسبات خاصة وليس مطلقاً

X عظائم القرآن الكرمي ومعرفة فيمكن معرفة صدق هكذا مدعى من خالل امتحانه ب
  .احملكم من املتشابه والناسخ من املنسوخ

  ):١٧(التعليق 

  ].لقد تبني احلق من الباطل لكل عاقل من خالل ما مرw يف التعليق السابق: أقول
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نعم٬، تبني مدى ضحالة ما طرحته أنت وما طرحه سيدك حممود الصرخي٬، وكما : أقول
  :يقول الشاعر

  ناصعةً وإنْ        ̄سمǞجت حماسنÄها بعنيِ األرمدÂالشمسÄ ال تنفكُّ 

* * *  

F١٩E
  :وهذا ما أ شار إلية األئمة : .. قال املدعي: [١٨قال الصرخي يف التعليق رقم 

يف تكذيب أحد مدعي السفارة  Xيف التوقيع اخلارج من اجلهة املقدسة لإلمام املهدي 
وقد ادعى : إىل أن قال: (... كذباً وافتراًء٬، والتوقيع طويل خنتصر على مقدار احلاجة منه

هذا املبطل املدعي على اهللا الكذب مبا ادعاه٬، فال أدري بأي حالة هي له رجا أن يتم دعواه 
وصواب٬، فما يعلم حقاً يف دين اهللا٬، فو اهللا ما يعرف حالل من حرام وال يفرق بني خطاء 

من باطل وال حمكم من متشابه وال يعرف حد الصالة وال وقتها٬، أم بورع فاهللا شهيد على 
فالتمس توىل : إىل أن قال... تركه الصالة الفريضة أربعني يوماً يزعم ذلك لطلب الشعوذة 

أو صالة  اهللا توفيقك من هذا ما ذكرت لك وامتحنه٬، واسأله عن آية من كتاب اهللا يفسرها
...) يبني حدودها وما جيب فيها لتعلم حاله ومقداره ويظهر لك عواره ونقصانه واهللا حسيبه

  .١٨٧ص ١ج: إلزام الناصب

  ):١٨(التعليق 

عجل اهللا (إن استداللك بالتوقيع اخلارج من اجلهة املقدسة املتمثلة بصاحب الزمان : أقول
فال أدري بأي حالة هي له رجا (يقول فهو عليك وليس لك فاإلمام ) تعاىل فرجه الشريف

أن يتم دعواه يف دين اهللا فو اهللا ما يعرف حالل من حرام وال يفرق بني خطأ وصواب فما 
فاإلمام روحي فداه أول شيء قدمه لبيان أحقية ) يعلم حق من باطل وال حمكم من متشابه

رام وهذا روح كل دعوة وكل من يريد أن يرجى متامية دعوته أن يعرف احلالل من احل
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مطلبنا وهو أن العلم التام مبعرفة حالل اهللا وحرامه هو طريق إثبات أحقية كل دعوى وهو 
  .طريق االستنباط وأنت تنكره بغري علم وال هدى وال كتاب منري

إذن ال سبيل لك إال الرجوع إىل العلم بالفقه واألصول الذي حيقق لك األرجحية مبعرفة 
وحنن قد . غري هذا الطريق الشرعي إذن دعوتك ضالل و¾تاناحلالل واحلرام ودعوتك ب

امتحناك امتثاالً ألمر املوىل وعرفنا بأنك ال تدرك التفسري احملكم ناهيك عن املتشابه فعليك 
أن ترجع ويرجع كل إنسان وباخلصوص املغررين بك والضالني معك إىل رد السيد احلسين 

يعلم اجلميع خطأك وبيان عورتك الفكرية بتفسري آية غرق فرعون لتعلم و) دام ظله(
  ].ونقصانك وعدم معصوميتك

  :أقول

التوقيع نص على معرفة احملكم واملتشابه من كتاب اهللا تعاىل القرآن الكرمي٬، ونص   أ
أيضاً على احلالل واحلرام٬، واحلالل واحلرام هو ما أحله الثقالن وما حرماه٬، يعين القرآن 
وروايات العترة الطاهرة٬، وليس أصولكم العقلية اليت ما أنزل اهللا ¾ا من سلطان٬، إذن فمرد 

  .رام أيضاً إىل القرآن الكرمي٬، ألن القرآن هو أصل الفقهاحلالل واحل

قبل أن جتعلها طريقاً حلالل اهللا  فاثبت أوالً أنّ أصولكم مصدرها أهل البيت 
وحرامه٬، وإال فال جيوز لك إلزامنا بشيء حنن ال نعترف به ونراه باطال٬ً، وقد روي عن أهل 

  :البيت 

  .)١()  خيرج من هذا البيت فهو باطلكل ما مل: (أنه قال Xعن أيب عبد اهللا 

أما مسألة تفسري آية غرق فرعون لعنه اهللا٬، فقد تبني مما تقدم أنك وسيدك حممود ال    ب
تفقهون منها شيئاً وقد خالفتم بتفسريها الثقلني٬، وكفى بذلك ضالال٬ً، وبه يتبني من هو 

  .ل الفكري والشذوذ̄وصاحب العورة العلمية واحلَ

* * *  

                                                            
  .٧٥ – ٧٤ص ٢٧ج): البيت آل(الشيعة  وسائل -١
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F٢٠E
مسعت أبا : (عن املفضل بن عمر٬، قال: قال املدعي: [١٩الصرخي يف التعليق رقم  قال

إن لصاحب هذا األمر غيبتني يرجع يف أحدمها إىل أهله واألخرى يقال : يقول Xعبد اهللا 
سالوه عن اإن ادعى مدع : كيف نصنع إذا كان ذلك ؟ قال: هلك يف أي واد سلك٬، قلت

٬، حبار ٢٤٧ص ١ج: ٬، إلزام الناصب١٧٨ص: غيبة النعماين) تلك العظائم اليت جييب فيها مثله
  .٥٢ج: األنوار

وأي عظائم هي أعظم من عظائم كتاب اهللا تعاىل والذي هو الثقل األكرب والذي حارت 
ه علم فيه عقول الرجال حىت اعترفوا بالعجز عن اإلحاطة بعلومه وفك رموزه وأسراره؛ ألن

  .خمزون مكنون عند أهل البيت 

  ):١٩(التعليق 

هذا السؤال يوجه ملدعي املهدوية واإلمامة والعصمة أي من يدعي أنه اإلمام : أقول
املعصوم القائم احلجة املنتظر املهدي املوعود فإن أجاب عنها فهو احلق وإن مل جيب فهو 

كي  Xاملعصوم احلجة بن احلسن مدع كاذب وعليه لعنة اهللا فهل أنت تدعي أنك اإلمام 
نسألك عن ذلك فإن ادعيت ذلك فإنك مفتر كذاب وإن مل تدع ذلك فالسؤال مل يوجه 

  ]....إليك وال ميكنك االستفادة منه للداللة على دعوتك أل¹ا خارجة ختصصاً عن موردها

ية٬، ٬، غري خارج ال ختصصاً وال ختصيصاً عن هذه الرواXإنّ اإلمام أمحد احلسن : أقول
فالرواية تبني طريقاً معرفياً نصت عليه كثري من الروايات؛ وهو معرفة احلجج املعصومني 

  .حملكم ومتشابه القرآن والذي هو من أعظم العظائم معن طريق معرفته 

وأول األوصياء من ذرية اإلمام  من أوصياء الرسول  Xواإلمام أمحد احلسن 
  .عظائم األمور ٬، فهو داخل يف معرفته عن طريقXاملهدي 
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فكالمي يف كتاب البالغ املبني مساق لبيان أنّ احلجة يعرف بأمور منها معرفته مبحكم 
القرآن ومتشا¾ه٬، وأنّ القرآن يصح االحتجاج به٬، هذا كان شاهد الكالم هناك٬، ولكن من 

  !أين لك أن تفقه ذلك وأنت ال ترى أبعد من أرنبة أنفك كسيدك حممود الصرخي  ؟

* * *  

F٢١E  

يف رواية طويلة يشرح  Xعن الصادق : قال املدعي: [٢٠قال الصرخي يف التعليق رقم 
وأما احملتج بكتاب اهللا على الناصب من : (... Xفيها حال بعض أصحاب اإلمام املهدي 

سرخس فرجل عارف يلهمه اهللا معرفة القرآن فال يبقى أحد من املخالفني إال حاجة فيثبت 
  .١٧٨ص: بشارة اإلسالم) ...أمرنا يف كتاب اهللا

حياجج بكتاب اهللا تعاىل و¾ذا Xوهذه الرواية ظاهرة الداللة على أن أحد أنصار اإلمام 
  !!!يندفع قول من يقول أنه ال يصح احملاججة بالقرآن الكرمي 

  ):٢٠(التعليق 

وأحقية إمامتهم  نعم يف القرآن دالالت ودالالت لثبوت أمر أهل البيت : أقول
ولكن هل يف القرآن داللة واحدة ال أكثر لثبوت ........ وخالفتهم وزعامتهم للمسلمني 

  ما تدعي ؟

فأنت تدعي لنفسك وليس يف القرآن ما يدل على ذلك بل فيه ما يدل على بطالن 
) لْمٍ إِن كُنتÄمØ ̄صادÂقÂ̄نياÂئْتÄونِي بِكÂ̄تابٍ مِّن قَبØلِ ̄هذَا أَوØ أَثَا̄رةè مِّنØ عÂ: (دعوتك قال تعاىل

٬، فأين العلم وأين األثر الذي يثبت صدق دعوتك وبعد إبطال ونقض ما طرحته ٤: األحقاف
بالعلم والدليل ثبت البطالن لدعوتك وهذا ما أكده القرآن بأن عدم ثبوت الدليل دليل على 

  .البطالن

كُم بِهÂ عÂلْمê ̄و̄تحØ̄سبÄو̄نهÄ ̄هيِّناً ̄وهǞو عÂن̄د اللÐهÂ ̄و̄تقُولُونَ بِأَفْ̄واهÂكُم مَّا لَيØ̄س لَ: (قال جل ذكره
êيمÂ١٥: النور) ̄عظ.[  
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كالعادة٬، فالصرخي أساء فهماً فأساء إجابة٬، فكالمي يف البالغ املبني كان عن : أقول
الذي وصف بأنه  Xجواز االحتجاج بالقرآن٬، كما يف حال أحد أنصار اإلمام املهدي 

وهذه الرواية ظاهرة الداللة على : (لنواصب٬، وهذا هو نص كالميحيتج بكتاب اهللا على ا
حياجج بكتاب اهللا تعاىل و¾ذا يندفع قول من يقول أنه ال يصح  Xأنّ أحد أنصار اإلمام 

  !!!).احملاججة بالقرآن الكرمي 

بني معرفة  ولكن مبا أنّ الصرخي قد حجب عقله حبجاب احلقد واحلسد فهو ال مييز
٬، عن طريقة معرفتهم حملكم ومتشابه القرآن؛ ألنه علم خمصوص باألئمة احلجج 

وبني معرفتهم من خالل النص عليهم يف القرآن الكرمي٬، وبني األمرين فرق شاسع ال خيفى 
  .إال على مثقوب الذاكرة

* * *  

F٢٢E
  :رابعاً اجلانب النوعي: قال املدعي: [٢١قال الصرخي يف التعليق رقم 

وهو نوع ومضمون الدعوة وأساسيا¥ا وأهدافها وما تدعو إليه فإن كان موافقاً لكتاب 
فال مينع من قبوله واتباعه٬، وأما إذا كان صاحب  وأهل بيته  اهللا تعاىل وسنة نبيه 

تتصف بأ¹ا احنرافاً وبدعة يف الدين٬، فال ميكن  Xالدعوة قد نسب أموراً إىل اإلمام املهدي 
يف الغيبة الصغرى ) قدس سره(قبوهلا حبال أصال٬ً، وإىل هذا املعىن أشار الشهيد السيد الصدر 

إذن فمدعي املشاهدة كاذب ومزور يف خصوص ما إذا كان منحرفاً ينقل أموراً : (٦٥٣ص
كون التوقيع الشريف داالً على ٬، وأما فيما سوى ذلك فال يXباطلة عن اإلمام املهدي 

أمور صحيحة حبسب القواعد اإلسالمية أو حمتملة  Xبطالنه سواء نقل الفرد عن املهدي 
يقول السيد الصدر  ٦٥٢الصحة على أقل تقدير أو مل ينقل شيئاً على اإلطالق٬، ويف صفحة 

ومعه . ي الكاذبةإن ادعاء املشاهدة املقترنة يف الدعوة املنحرفة ه: (... أيضاً) قدس سره(
يكون املشاهدة اõرد عن الدعوة املنحرفة غري منصوص على كذبة يف التوقيع٬، وإن جترد عن 

  ).الدليل الواضح٬، بل يبقى حمتمل الصدق على أقل تقدير
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فكل من تقرب من أصحاب هذه الدعوة وعاشرهم تبني له مدى إخالصهم لإلمام 
ل اإلمام املهدي يدعو إىل إطاعة اهللا تعاىل وإن أمحد احلسن رسو. وحمافظتهم على الدين

واالهتمام بالقرآن الكرمي والفقراء واملساكني واليتامى ويدعو  واتباع سنة أهل البيت 
 Xأيضاً إىل توحيد األمة ورص الصفوف و¥يئة العدة والعدد لنصرة اإلمام املهدي 

  .والتمهيد له Xوتوجيه أنظار الناس إىل اإلمام 

خر كلٌ يدعو إىل نفسه ويقرب أتباعه وأنصاره ويهمل غريهم وكل ألويف اجلانب ا
جمموعة تتباهى وتدعو ملن تتبعه٬، وأصبح اõتمع أحزاب وفئات تقاتل بعضها بعضا٬ً، وصدق 

كيف أنتم إذا بقيتم بال إمام هدى وال علم يرى يربأ : (حني قال Xاإلمام الصادق 
فيا  .٢١٢ص ٥٢ج: حبار األنوار...) لونبعضكم بعض٬، فعند ذلك متيزون ومتحصون وتغرب

من حتاربون رسول اإلمام املهدي على ما ذا حتاربونه٬، على سنة غريها٬، أو على شريعة بدهلا٬، 
وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم٬، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة 

  ).للمتقني

  ):٢١(التعليق 

بعد أن ثبت لدينا ولدى اجلميع اخلطأ العظيم الذي ذكرته يف تفسري آية غرق : أقول
فرعون ومىت آمن يكشف احلق جلياً بأنك ارتكبت عظيماً حينما تنسب علمك لإلمام 
وتقول إن علمي من اإلمام وختطأ يف تفسري القرآن و¾ذا حكمت خبطأ اإلمام ألنك تأخذ 

 Xكم خبطأ اإلمام املعصوم ألنه ينايف اعتقادنا بأن املعصوم علمك منه وال أتصور مؤمناً حي
مرته عن اخلطأ والقبح وأن اخلطأ والقبيح يصدر منا حنن املذنبون العاصون وهذا اخلطأ صدر 

فهل يصدق ) أمحد إمساعيل كاطع(من العاصي الكاذب املدعي ما يسمى أمحد احلسن وهو 
فبعد  Xاء ومشاهدة مع اإلمام املهدي أحد بأن للمدعي مكاشفات مع املعصومني ولق

  ].كل هذا حدث العاقل مبا ال يليق فإن صدق فال عقل له

  :أقول
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اتضح لكل ذي عينني أنّ حممود الصرخي قد فضح نفسه وفقأ عينه بإصبعه عندما   أ
تصدى لتفسري آية غرق فرعون٬، ولو سكت لكان خرياً له٬، ولكن يأىب املتهور إال الوقوع 

  .له به فيما ال طاقة

إذن٬، تبني اآلن صنف العقالء من صنف البهائم٬، فليلتحق كلٌ بأهله يا صرخي٬،    ب
  .وتبني الصادق من الكاذب٬، واملنافق من املؤمن

فهو ) كاطع(إىل  Xوأما تأكيدك أنت وسيدك على نسبة اإلمام أمحد احلسن    ج
ذا االسم حىت آدم سخافة بكل ما تعنيه الكلمة من معىن؛ ألنه ال يوجد يف نسبه شخص ¾

X٬، قطع اهللا أنف من ال يستحي وال يندى له جبني .  

* * *  

F٢٣E
  :خامساً اجلانب اإلعجازي: قال املدعي: [٢٢قال الصرخي يف التعليق رقم 

سنة اهللا تعاىل يف أغلب األنبياء والرسل عندما يدعون الناس إىل توحيد اهللا تعاىل وطرد 
األنداد وحماربة اهلوى٬، فأول من يؤمن هم أصحاب البصائر الذين ينظرون بعني اهللا تعاىل 

وغريهم من  وخدجية وعمار واملقداد ومالك بن األشتر  Xأمثال علي بن أيب طالب 
: قال تعاىل. معجزة لكي يؤمنوا به و يصدقوه مل يطلبوا من الرسول األولياء٬، فهؤالء 

  .٤٠: النور) ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور(

٬، فالذين مل يهتدوا )ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور: (وقال تعاىل
تعاىل حبب املال واجلاه وكثرة بنور اهللا تعاىل وران على قلو¾م طني املعاصي ولوثوا فطرة اهللا 

 مياناإلوأصبحوا كاألنعام بل أضل سبيال٬ً، ال يرون إال بعينهم ولذلك حيصرون . االتباع
بالغيب وبالدعوات اإلهلية باملعجزة املادية فقط ومن أجل ذلك طلب رسول اإلمام املهدي 

X  أمحد احلسن من أشهر العلماء بأن يطلبوا منه معجزة مادية يستدلون ¾ا على صدق
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مدعاه لكي يظهرها هلم ويتبني للناس صدق أو كذب هذه الدعوة؛ ألن الناس ال تستطيع 
  .معرفة املعجزة املادية اإلهلية ومتيwيزها عن السحر والشعوذة

وقال : (قال تعاىل. ب أحد لذلكومضى على هذا أكثر من ستة أشهر تقريباً ومل يستج
ية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهلم تشا¾ت آالذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا أو تأتينا 

وها أنا أطلق صرخة مدوية لعلها توقظ . ١١٨: البقرة) قلو¾م قد بينا اآليات لقوم يؤمنون
٬، أنتم Xاإلمام املهدي الضمائر وتزيل العمى عن البصائر وترشد طالب احلقيقة وحميب 

موعودون مبمهدين يأتون قبل قيام اإلمام املهدي٬، فإذا كذبتم هذا الرجل رغم كل هذه 
٬، وماذا تطلبون منه لكي يثبت لكم Xاألدلة فبماذا تصدقون من يأيت من قبل اإلمام 

) يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزؤن: (٬، قال تعاىلهصدق مدعا
  .٣٠: يس

  ):٢٢(التعليق 

إنك تدعي بأنك طلبت من أشهر العلماء أن يطلبوا منك إعطاء معجزة مادية لتبني : أقول
صدق مدعاك ومضى ستة أشهر ومل حيصل ذلك وتسرد العديد من الروايات ملا يصيب 
الناس يف آخر الزمان وكأن األمر هو بسبب جحود دعوتك ورفضهم حلقك وأحقيتك فلو 

لوجدنا أ¹م وحسب القانون اإلهلي يبلغون  ري وسنن األنبياء واملرسلني راجعنا س
قضيتهم لكل الناس وحسب املستويات الذهنية فأين تبليغك وأين أدلتك وأين معاجزك 

  .وهذا دليل على فراغ دعوتك فكرياً وعقلياً وذهنياً وهكذا فعل األوصياء الصاحلني 

  ].١٥٨: األنعام) قُلِ ان̄تظÂرÄواْ إِنَّا مÄن̄تظÂرÄونَ: (قال تعاىل

  :أقول

األزمة ليست أزمة أدلة وحجج٬، ولكن األزمة أزمة عقالء يفقهون ما يقال هلم أو ما   أ
على  Xيقرؤون٬، فمن يطل إطاللة بسيطة مثالً على موقع أنصار اإلمام املهدي 

مشحونة باألدلة الروائية والعلمية والغيبية ولكل كتاباً ) ١٥٠(جيد أكثر من ) االنترنت(
مستويات اõتمع اإلنساين٬، فضالً عن غري املوقع من الوسائل اإلعالمية للدعوة اليمانية 
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) البايلوكس(و ) االنسبيك(و ) البالتوك(املباركة كاملنتديات والغرف الصوتية على برنامج 
حيفة الصراط املستقيم ومكاتبها يف بغداد وباللغة العربية واالجنليزية والفارسية٬، وكص

والبصرة والناصرية والعمارة وغريها من حمافظات العراق٬، وأيضاً مساجد وحسينيات أنصار 
اليت كانت قائمة يف حمافظات العراق٬، واملكاتب واحلسينيات القائمة  Xاإلمام املهدي 

دول العامل شرقيها  اآلن يف خارج العراق٬، إىل غري ذلك من وسائل النشر ويف خمتلف
  .وغربيها

نعم٬، العذاب البد أن يسبق برسول٬، وخصوصاً يف آخر الزمان ويف عصر الظهور    ب
  .)١(﴾و%م%ا كُنَّا م3ع%ذËبِني% ح%تَّى ن%ب#ع%ثَ ر%س3والً... ﴿: املبارك٬، قال اهللا تعاىل

  .)٢(﴾و%م%ا أَه#لَكْن%ا م/ن قَر#ي%ة� إِلVا لَه%ا م3نذ/ر3ونَ﴿

كَانَ ر%بُّك% م3ه#ل/ك% الْقُر%ى ح%تَّى ي%ب#ع%ثَ ف/ي أُمِّه%ا ر%س3والً ي%ت#لُو ع%لَي#هِم# آي%ات/ن%ا و%م%ا كُنَّا و%م%ا ﴿
  .)٣(﴾م3ه#ل/ك/ي الْقُر%ى إِلVا و%أَه#لُه%ا ظَال/م3ونَ

٬، Xوقد تضافرت الروايات برتول العذاب والويالت واملوت الذريع قبل قيام القائم 
الذي هو نقمة حبد ذاته على الكافرين واملنحرفني واملفسدين  Xلقائم فضالً عن قيام ا

هو عذاب ونقمة٬، فالبد أن  Xالذين ال عالج هلم غري االستئصال٬، فإذا كان قيام القائم 
يسبق برسول مبشر ومنذر٬، ألن هذه هي سنة اهللا تعاىل اليت ال تتغري٬، وهذا ما تبينه الرواية 

  :اآلتية

وأما : Xإىل قوله :.... Xسئلت أبا جعفر : (عن أيب محزة٬، قال بسنده: الصفار
وتدعو إليها٬، Xإنك لتأمر بوالية علي  ﴾و%إِنَّك% لَت%ه#د/ي إِلَى ص/ر%اط� مُّس#ت%ق/يمٍ﴿ :قوله

فَاس#ت%م#ِسك# بِالVذ/ي أُوح/ي% إِلَي#ك% إِنَّك% ع%لَى ﴿ :وعلي هو الصراط املستقيم٬، وأما قوله
فَلَمَّا ﴿ :إنك على والية علي٬، وعلي هو الصراط املستقيم٬، وأما قوله ﴾مُّس#ت%ق/يمٍص/ر%اط� 

فَت%ح#ن%ا ع%لَي#هِم# أَب#و%اب% كُلË ﴿ يعين فلما تركوا والية علي وقد أمروا �ا٬، ﴾ن%س3واْ م%ا ذُكËر3واْ
                                                            

  .١٥: اإلسراء -١
  .٢٠٨: الشعراء -٢
  .٥٩: القصص -٣
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إِذَا فَرِح3واْ بِم%ا ح%تَّى ﴿ :مع دولتهم يف الدنيا وما بسط إليهم فيها٬، وأما قوله يعين ﴾ش%ي#ٍء
  .)٢() يعين قيام القائم )١(﴾أُوت3واْ أَخ%ذْن%اه3م ب%غ#ت%ةً فَإِذَا ه3م مُّب#ل/س3ونَ

يف آخر الزمان٬، مث  Xوهذه الرواية تدل أوالً على ترك الناس لوالية علي بن أيب طالب 
  .تفتح أبواب الدنيا على الناس٬، مث يأتيهم العذاب بسيف ابن فاطمة بغتة فجأة

وإن أردنا أن نستقرئ  .إذن٬، البد أن يسبق هذا العذاب برسول تقام به احلجة على الناس
٬، فال جند من Xشخصيات عصر الظهور لنعرف أيهم يصلح للرسالة عن اإلمام املهدي 
٬، وأنه أهدى Xيزاحم اليماين املوعود٬، املوصوف بأنّ صاحب دعوة إىل اإلمام املهدي 

  .إىل طريق مستقيمالرايات٬، ويدعو إىل احلق و

* * *  

F٢٤E
  :خامتته يف قال الصرخي

وأود إعالمكم أن ما ذكرته من كالم قبل قليل مؤيَّد ): دام ظله(قال السيد احلسين [
ومسند بالدليل والربهان وهو وغريه موثق عندي يف حبث يتضمن موارد عديدة تبطل 

بحث وموارده يتوقف وتÄسقط وتسفّه املدwعي ودعوته وتكشف جهله وظالمه٬، ونشر ال
  :على

 .عدم إعالن املدwعي توبته العلنية الصرحية أمام األشهاد والتصريح بأنه أخطأ واشتبه   ١

عدم تصدي األنصار األخيار للنصرة احلقة الصادقة التامة القاطعة حلبل الكذب    ٢
 .واالفتراء واملكر واخلداع

 ......ويف اخلتام أقول للمدwعي بعد هذا اجلهل والظالم 

                                                            
  .٤٤: األنعام -١
 .٩٨ – ٩٧ص: بصائر الدرجات -٢
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 فأي علم ومعرفة يف القرآن تتحدث عنها ؟

  ].!! ....وأي متشابه تفسwره وتبيwنه ؟

 :أقول

تبني بأنصع برهان من هو صاحب اجلهل والظالم والذي يتحتم عليه التوبة قبل فوات   أ
  .األوان٬، وهو حممود الصرخي الذي يهرف مبا ال يعرف

وتبني أيضاً من هو الذي ال يفقه وال مييز بني الواضحات٬، حبيث ال يفرق بني    ب
  .٬، وهذه وصمة عار يستحيل زواهلا إال باالعتراف باخلطأ والتوبة)أدركه الغرق(و ) الغرق(

٬، بل ال ميكن Xقد تبني بأن أتباعك ال طاقة هلم على جماراة أنصار اإلمام املهدي و   ج
بل موقفهم حمرج جداً بعد ما صدر منهم مÂن جهلٍ بأبسط األمور٬، ¾م أبدا٬ً،  اأن يقاسو

  .وبعد ما رددنا عليهم سابقا٬ً، وما بينته يف هذا الرد على مدعي الرد الال̄متني

̄ع̄ن̄زة ال تقيك من حر وال برد٬،  خلف إذن٬، اآلن مل يبق لديك حجة أو عذر لتختبئ  د
  !علن٬، وماذا تنتظر ؟فأين مواردك املسجلة عندك٬، ملاذا ال تظهرها لل

) غرق فرعون(أم أن عرتاتك هزال ال يقوين على النهوض كهذه اليت أخرجتها يف مسألة 
ففضحت نفسك وأتباعك ¾ا ؟ هيا أظهر ما عندك لترى ويرى مجيع الناس األقالم اليمانية 

والعار يف املهدية كيف تبني احلق بالدليل والربهان الناصح الذي ال يبقي للباطل إال االندحار 
  .الدنيا واآلخرة

٬، كثرياً واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً
  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل يوم الدين

* * *  

 

 


